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Czy rząd okrada
samorządy?
Rząd okrada samorządy – mó-
wią niektórzy wójtowie, bur-
mistrzowie czy prezydenci. Czas
wspólnie walczyć z tym jaw-
nym złodziejstwem. Musimy so-
bie radzić, jest kryzys – powiedzą
inni samorządowcy.
Zawsze rząd centralny bardziej myślał o Warszawie niż o prowin-
cji. Sytuacja finansowa polskich samorządów nie jest obecnie łatwa.
Ale z drugiej strony wiele zmian w polskich gminach czy miastach
dokonywało się właśnie poprzez działania samorządowe. W końcu,
to ludzie na miejscu wiedzą najlepiej, czego najbardziej oczekuje lo-
kalna społeczność! Faktycznie samorząd Ostrołęki doświadcza tak-
że wielu trudności. Największe z nich w kwestiach finansowych to fakt,
iż strona rządowa przekazuje Ostrołęce (i innym samorządom) zbyt
małe środki na zadania, które nie są w sensie ścisłym zadaniami mias-
ta czy gminy. Oświata publiczna od przedszkola do szkół policealnych
jest prowadzona przez Miasto. Ale bezpłatne szkolnictwo w Polsce ma
zagwarantować państwo. Zatem samorząd zastępuje stronę rządową
w prowadzeniu oświaty. Na te zadania przysługuje samorządowi
tzw. subwencja oświatowa. Niestety, Ostrołęka licząc tylko ostatnie
lata (2008 – 2011) dołożyła do utrzymania placówek oświatowych prze-
szło 100 milionów złotych więcej, niż otrzymała subwencji rządowej.
Tego co daje nam ministerstwo nie starczyłoby nawet na płace nau-
czycielskie (które – co warto przypomnieć – ustala strona rządowa).
Inny niedofinansowany obszar to pomoc społeczna. Rząd w zeszłym
roku zmniejszył kwotę wsparcia na tzw. dodatki stałe (czyli wspar-
cie, które należy się osobom, które nie przekraczają pewnego usta-
lonego w ustawie rządowej (!) dochodu na członka rodziny). Miasto
to wsparcie osobom najuboższym musiało wypłacić. I wypłaciło! I jesz-
cze jeden przykład – drogownictwo. Samorząd miasta na prawach po-
wiatu utrzymuje nie tylko drogi gminne i powiatowe, ale też woje-
wódzkie (za marszałka) i krajowe (za rząd). Musimy płacić z nasze-
go budżetu nie tylko za budowę, naprawy, ale – jak się ostatnio oka-
zuje, także za wykup gruntów pod budowę – gruntów, które przejdą
na własność województwa lub państwa!!! Prosimy marszałka, wo-
jewodę, rząd o pieniądze na wykup ich przyszłej własności (!), ale nikt
nie chce nam pomóc. A prasa pisze, że „prezydent nie chce zapłacić
mieszkańcom”. Oczywiście samorząd Ostrołęki poradzi sobie z tymi
sprawami. Jednakże nie są to tylko problemy prezydenta czy Rady
Miasta. Gdyby inna była polityka finansowa rządu wobec samorzą-
dów, mieszkańcy pewnie krócej czekaliby na budowę drogi na ich
osiedlu, uczniowie na boisko, dzieciaki na plac zabaw. Obecna sytuacja
mobilizuje samorządy. Wierzę, że razem z dużą grupą samorządow-
ców wywalczymy dobre zmiany. Mieszkańców proszę o zrozumienie
tych złożonych problemów i wsparcie dla działań samorządu.
Janusz Kotowski, Prezydent Ostrołęki

W Ostrołęce trwa wyliczanie
ile trzeba dołożyć z własnej
kasy, aby je zrealizować.

Władzy lokalnej przybywa
zadań. Niestety, nie idą za
nimi pieniądze z budżetu cen-
tralnego. Policzmy jakie to mogą
być pieniądze:
1. Nowe zadania wynikające z usta-
wy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej (wysokość dotacji z bu-
dżetu centralnego nie może prze-
kroczyć 50 proc. kosztów zadań) to
ok. 280.000 zł.
2. Zwiększenie obowiązkowej
składki rentowej o 2 proc. po stro-
nie pracodawcy. Podwyżkę tych
kosztów samorząd musi sfinanso-
wać sam. Urząd Miasta Ostrołęki
jako pracodawca urzędników
i pracowników oświaty wyda na
ten cel ok. 781.000 zł
3. Większe wynagrodzenia dla
nauczycieli o 7 proc. w 2011r.
i o 3,85 proc. w 2012r. Subwencja
oświatowa nie pokrywa w całości
podwyżek co oznacza dla budżetu
Ostrołęki konieczność dopłat ok.
762.000 zł (527.000 zł 2011r.
i 235.000 zł za 4 miesiące 2012r.)
4. Nastąpi wzrost kosztów oświet-

lenia ulic, gdyż przeniesiono na sa-
morządy obowiązek ponoszenia
kosztów oświetlenia dróg krajo-
wych w granicach administracyj-
nych miast.
5. Ustawa o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych
to też koszt dodatkowy.
6. Będą też i inne dodatkowe kosz-
ty, w tej chwili trudno wyliczalne jak
np. te związane z systemem ZMO-
KU (ustawa o ewidencji ludności
i dowodach osobistych) lub z nową

ustawą o utrzyma-
niu czystości i porząd-

ku w gminach.
Jednocześnie rząd szykuje się do
wprowadzenia reguły wydatkowej
dla samorządów, która ma ograni-
czać możliwości zadłużania się.
Wszystko to sprawia, że w 2012
roku lokalne władze samorządowe
muszą się dwoić i troić, aby sfinan-
sować dodatkowe zadania. Skąd
brać środki - to już zmartwienie lo-
kalnych władz. A.WYSOCKI

Strajkują lekarze, aptekarze, służ-
by mundurowe. Zastrajkowaliby
zapewne i nauczyciele, gdyby nie
otrzymali podwyżek płac. Pań-
stwo jest uległe wobec dużych zor-
ganizowanych grup nacisku. Straj-
kujący otrzymają podwyżki z bu-
dżetu. Budżet to podatki. A kto naj-

więcej płaci podatków? Przedsię-
biorcy. A co otrzymali przedsię-
biorcy? Podwyżki - tyle, że kosztów
(wzrost składki rentowej). Przed-
siębiorcy nie wyjdą na ulice ze
sztandarami. Przedsiębiorcy za-
strajkują cicho i skutecznie: nie
będą przyjmować do pracy, a

część z nich ucieknie w szarą stre-
fę. Skutkiem tego cichego strajku
będą mniejsze podatki do budże-
tu - a wtedy może zabraknąć na
podwyżki. I wtedy byłaby „spra-
wiedliwość” bo przedsiębiorcom
już brakuje na podwyżki składki
rentowej i ZUS. KURP

Nowe zadania nałożone na samorządy
przez Sejm i władze centralne

FELIETON
Przedsiębiorcy też będą strajkować
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Prezentujemy firmy
z gminy Kadzidło
Gmina Kadzidło może się
poszczycić stosunkowo
dużą ilością firm jak na
gminę rolniczą. Oprócz
firm, które mają lokalne
znaczenie są również i ta-
kie, których działalność
i znaczenie daleko wykra-
cza poza gminę. Spróbuje-
my właśnie takie firmy za-
prezentować w niniejszym
artykule.
Na uwagę zasługują firmy
obsługujące rolników oraz
nasze domowe ogrody. Nie-
które z tych firm obsługu-
ją klientów z całej Polski
ciągle rozszerzając asor-
tyment.

SADOWNICZY.PL (.tel. 29 771
20 22) - to nie tylko ogól-
nopolski internetowy
sklep ogrodniczy z po-
nad 5.000 produktów, ale
także sprzedaż na miej-
scu w Kadzidle nr 41.
Firma specjalizuje się
w sprzedaży sadzonek ro-
ślin uprawnych i ozdob-
nych, a także oferuje na-
rzędzia ogrodnicze, na-
wozy i ziemię ogrodni-
cza, nasiona, poradniki
ogrodnicze itp.

Z kolei firma DOJMASZ (tel.
29 761 81 61) specjalizuje
się w zaopatrzeniu rolni-
ków w specjalistyczne
urządzenia do higieny
zwierząt hodowlanych, ma-
szyny rolnicze Strautmann
i Houle oraz urządzenia
związane z udojem i maga-
zynowaniem mleka. Firma
poprzez sklep internetowy
zaopatruje klientów w całej
Polsce.

F.H.U FARMER (tel. 29 761 62
80) oprócz schładzarek do
mleka, dojarek przewodo-
wych i narzędzi STIHL
oferuje środki ochrony ro-
ślin, nasiona kukurydzy
i traw, folie kiszonkarskie,
dodatki paszowe, prepara-
ty mlekozastępcze, nawozy
i inne.

I na koniec firma
AGROTECHNIKA (tel 29 594 05
23) oferuje maszyny rolni-
cze, usługi i części za-
mienne.
Z pobieżnej nawet analizy
ww. firm wynika, że w Ka-
dzidle jest kilku przedsię-
biorców liczących się w ob-
słudze rolników na skalę
nie tylko lokalną, ale także
ogólnopolską. Warte pole-
cenia są też i inne firmy.

STAJNIA JANTAR (tel.512 302
311) - znajduje się we wsi
Wykrot w samym sercu
Kurpiowszczyzny, 0,5km
od Zalewu w Puszczy Zie-
lonej. W stajni odbywa się
nauka jazdy konnej, orga-
nizowane są kursy natura-
lu oraz jedno i kilkudniowe
rajdy z Puszczy Zielonej
do Puszczy Piskiej na Ma-
zurach. Stajnia wynajmuje
bryczkę i konie do komu-

nijnych lub weselnych ses-
ji fotograficznych.

Pracownia Artystyczno - Usłu-
gowo ARTFILIA (tel. 604 585
546) oferuje artystyczne
malowanie ścian, renowa-
cję mebli drewnianych,
a także artystyczne malo-
wanie mebli, stolarki
drewnianej, przedmiotów
użytkowych oraz wszech-
stronne usługi fotogra-
ficzne.

SIZER Sp.J. M.A powstała
w maju 1993r., zatrudniała
wtedy 8 osób. Dziś firma
zatrudnia ok. 100 pracow-
ników i posiada nowoczes-
ny park maszynowy. To już
mała fabryka produkują-
ca armaturę centralnego
ogrzewania. Odbiorcami jej
produktów są klienci z ca-
łej Polski a także z krajów
Unii Europejskiej.
Opracował Aleksander Wysocki

Firma ALDO (tel.: 29 772 76 50) zajmuje
się międzynarodowym transportem dro-
gowym i spedycją oraz kompleksową ob-
sługą rolnictwa. W jej siedzibie, w miejs-
cowości Surowe (gmina Czarnia) prowa-
dzona jest sprzedaż pasz i koncentratów
firmy DE HEUS razem z fachowym do-
radztwem żywienia zwierząt. Mobilne
sklepy paszowe dostarczają regularnie

towar klientom na terenie od Ostrołęki po
Olsztyn. W siedzibie firmy można także ku-
pić nawozy sztuczne, opony, materiały
budowlane i paliwa. W oddziale w My-
szyńcu firma oferuje nowe i używane
maszyny rolnicze. Aldo jest autoryzowa-
nym dealerem znanych producentów, ta-
kich jak: McCormick, Kverneland, Sipma,
Meprozet, Alimamix, Bomet, Jarmet, Stal-
tech, Tonutti. Gwarantowany jest profes-
jonalny serwis oraz pomoc w dokonaniu
właściwego wyboru przy zakupie ma-
szyn. Wkrótce można będzie zakupić czę-
ści do ciągników i maszyn rolniczych
w nowo otwartym markecie. Znajdą się
w nim również artykuły ogrodnicze i do
produkcji rolnej, akcesoria samochodowe,
narzędzia, artykuły metalowe i chemia
gospodarcza. Wiosną, bieżącego roku,
właściciele planują otwarcie nowego pun-
ktu sprzedaży maszyn rolniczych w Mrą-
gowie. Coraz więcej zadowolonych klien-
tów świadczy o tym, że firma przyjęła wła-
ściwy model zarządzania. W.G

Aldo-kompleksowa obsługa rolnictwa

PyłEK PSzczELI zamIaST PIgułEK

Kurpiowskie
pszczoły nas leczą
Pyłek kwiatowy to męskie
komórki rozrodcze produ-
kowane przez kwiaty. Do
wydania przez roślinę owo-
ców, nasion konieczne jest
dostanie się pyłku z pylni-
ków na znamię słupka, na-
stępnie zapłodnienie i roz-
wój zarodka nowej rośliny.
Aby zwiększyć szansę na
zapłodnienie, rośliny pro-
dukują pyłek w bardzo du-
żych ilościach. Pyłek kwia-
towy jest oprócz miodu pod-
stawowym pokarmem
pszczół. Miód to pokarm
energetyczny, pyłek to biał-
ko, tłuszcze, sole mineralne,
witaminy, kwasy organicz-
ne i hormony. Pszczoły zbie-
rają z kwiatów pyłek, mie-
szają z odrobiną miodu,
nektaru lub śliny i w postaci
uformowanych kulek, ob-
nóży przenoszą do ula
w specjalnych koszyczkach
na tylnych nogach. Właści-
wości odżywcze i terapeu-
tyczne pyłku wynikają
z bardzo bogatego składu
chemicznego, zidentyfiko-
wano w nim ponad 250 róż-
nych związków chemicz-
nych. Są to: węglowodany,
tłuszcze, białka, składniki
mineralne, witaminy, ruty-
na, olejki eteryczne, fitocy-
dy, antybiotyki-inhybiny,
hormony, enzymy, kwasy
organiczne,stymulatory
wzrostu. Węglowodany - to
przede wszystkim fruktoza,
glukoza, maltoza, oraz
w mniejszej ilości: arabi-
noza, ryboza, izomaltoza
i wiele innych. Tłuszcze.
W pyłku wyodrębniono 12
kwasów tłuszczowych, mię-

dzy innymi: kwas palmity-
nowy, linolowy, linoleowy,
arachidonowy. Białka
W pyłku wykryto 32 ami-
nokwasów. Są to: fenyloa-
lanina, izoleucyna, leucyna,
lizyna, metionina, treoni-
na, walina, alanina, prolina,
seryna, histydyna, glicyna
i inne. Zawartość amino-
kwasów w pyłku dochodzi
do 12%. Składniki mineral-
ne. Pyłek jest bogaty w wie-
le składników mineralnych:
makroelementów i mikro-
elementów. Wyodrębniono:
potas, fosfor, wapń, magnez,
sód, krzem, mangan, żelazo,
miedź, cynk, jod, selen
i inne. Witaminy. W pyłku
pszczelim zidentyfikowano
następujące witaminy: A,
B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P,
D, H, B12, kwas foliowy,
inozytol, biotynę, kwas pan-
totenowy, kwercytynę. Inne
składniki. Enzymy: amyla-
za, inwertaza, fosfatazy, pe-
roksydazy i inne, których
stwierdzono 42. Kwasy or-
ganiczne. Pyłek kwiatowy
można kupic od naszych
kurpiowskich pszczelarzy
– np. z pasieki Niedźwiedz-
kich Tel.29/7613226
żródło:www.pasieka.rostkowski.info
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artykuł dyskusyjny
Ostrołęka: perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Definicji społeczeństwa
obywatelskiego jest bardzo
wiele. Mnie najbardziej po-
doba się ta zamieszczona
w ,,Socjologii życia pub-
licznego, 2005 r. autorstwa
Wnuka – Lipińskiego.
A więc społeczeństwo oby-
watelskie to ogół niepań-
stwowych instytucji, orga-
nizacji i stowarzyszeń cy-
wilnych działających w sfe-
rze publicznej. Są to struk-
tury względnie niezależne
wobec państwa, powstające
oddolnie i charakteryzują-
ce się na ogół dobrowolnym
uczestnictwem ich człon-
ków. Społeczeństwo oby-
watelskie jest bardzo waż-
nym elementem państwa
demokratycznego, ale aby
następował jego rozwój po-
trzebny jest tzw. kapitał
społeczny, czyli wzajemne
zaufanie między ludźmi, co
prowadzi wprost do podję-
cia współpracy i kształto-
wania się grup społecznych.
Tymczasem wg. dostęp-
nych badań nasz kraj przo-
duje w Europie w procencie
osób, którzy są ostrożni
w kontaktach z innymi -
jest to aż 81 proc. W Polsce

aż 53 proc. osób ufa tylko
tym, których dobrze poz-
nają, a 21 proc. w ogóle nie
ufa innym ludziom! Głów-
nym elementem składo-
wym społeczeństwa oby-
watelskiego są organizacje
pozarządowe i ich nieza-
leżność. Jednak nakreślenie
wyraźnej linii demarkacyj-
nej oddzielającej to co oby-
watelskie i ,,polityczne’’,
,,ekonomiczne’’ czy ,,pry-
watne’’ jest niezwykle trud-
ne czy wręcz niemożliwe.
To tyle koniecznego wstępu,
a teraz pora spróbować od-
powiedzieć na następujące
pytanie: Czy w Ostrołęce
powstaje społeczeństwo
obywatelskie, a jeśli tak to
na jakim etapie zorganizo-
wania ono jest?

1. W porównaniu do innych
podobnych miast w Ostro-
łęce i okolicach jest sto-
sunkowo dużo aktywnych
organizacji pozarządowych
i to w różnych dziedzinach
życia społecznego. Jednak
ich działalność słabo jest
nagłaśniana przez lokalne
media. Zdarzają się nawet
przypadki ostrego kryty-

kowania stanowisk i opinii
wydawanych przez te or-
ganizacje bez możliwości
odpowiedzi co jest właśnie
zaprzeczeniem społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wy-
daje się konieczne, aby or-
ganizacje pozarządowe
w Ostrołęce stworzyły
wspólnie własny system
przekazywania informacji
o swojej działalności
np. portal internetowy.

2. Od czasu do czasu poja-
wiają się oddolnie inicjatywy
społeczne w celu realizacji
określonych celów. Miesz-
kańcy Ostrołęki mają rów-
nież możliwość zgłaszania
własnych projektów uchwał
Rady Miasta pod warun-
kiem zebrania 200 podpi-
sów pod projektem. Do tej
pory nie skorzystano z moż-
liwości takiej formy aktyw-
ności mieszkańców, ale wy-
starczy, że jakaś grupa ostro-
łęczan przejdzie przez tę
procedurę i potem będzie
łatwiej.

3. Organizacje pozarządo-
we spełniają ważną rolę
opiniodawczą. Różne usta-

wy przewidują wydawanie
opinii przez te organiza-
cje, ale najczęściej nie jest
to wymóg obligatoryjny,
a więc opiniowanie nie jest
traktowane pierwszopla-
nowo. W Ostrołęce jedy-
nie stowarzyszenie OFG
wypracowało sobie wyda-
wanie opinii na forum Rady
Miasta w sprawach gospo-
darczych.

4. Z dotychczasowej prak-
tyki wiadomo, że trzeba za-
niechać powoływania róż-
nych ,,ciał konsultacyj-
nych’’ składających się
z tzw. czynników społecz-
nych. Takie sztuczne ko-
misje czy rady konsulta-
cyjne nie sprawdziły się.
Jeżeli władza chce zasięg-
nąć opinii to zawsze może
to zrobić zwracając się do
tych, którzy są aktywni spo-
łecznie w istniejących or-
ganizacjach pozarządo-
wych. A władzy powinno
zależeć na współpracy z or-
ganizacjami pozarządowy-
mi gdyż nie ma odwrotu od
społeczeństwa obywatel-
skiego w najbliższej przy-
szłości. Wiesław Gościcki

Kredyt 80 tys. zł na 96 miesięcy bez zabezpieczeń oraz meble kuchenne
od 1,1 tys. zł za komplet - to wszystko jest możliwe w jednym miejscu!
Właściciel firmy „DOM“ w
Ostrołęce przy ul. Ko-
ściuszki 17 Maciej Rataj
(na zdjęciu) żartuje, że ma
ofertę „3 w 1’’: stolarkę
(okna, drzwi, bramy), kre-
dyt i meble kuchenne - czy-
li trzy główne asortymenty
w jednym punkcie sprze-
daży. Firma „DOM“ zwraca
szczególną uwagę na swoją
niezależność: nie jest zwią-
zana z jednym producen-
tem okien i drzwi ale daje
możliwość klientowi zapo-
znania się z kilkoma wa-

riantami cenowymi i jako-
ściowymi produktów. Ma-
ciej Rataj dokładnie wy-
jaśnia za co klient płaci
więcej lub mniej i dlaczego.
Dla tych, którym brakuje
gotówki, firma załatwia na
miejscu w salonie kredyt
w maks. kwocie 80.000 zł na
96 miesięcy bez zabezpie-
czeń – jedynie na podstawie
historii kredytowej. Cieka-
we, że taki kredyt oprocen-
towany jest realnie śred-
niomiesięcznie ok. 6,5 proc.
czyli tyle ile kredyty hipo-

teczne. Również na meble
kuchenne oferta jest bardzo
szeroka – od kompletu meb-
li modułowych do kuchni
w bloku za 1.100 zł aż po
meble z projektem indywi-
dualnym z różnych mate-
riałów - płyty ,mdf, drewno.
Firma „DOM’’ oferuje tak-
że specjalistyczne usługi
budowlane: wykonywanie
świadectw energetycznych
oraz badania przyczyn utra-
ty ciepła w domach i miesz-
kaniach. Tel. kontaktowy
604095394. W.G

O l O K A l n y C h P R O d u K T A C h I f I R M A C h

Nowe centrum
gospodarcze Ostrołęki

Niedługo już na trwałe
zmieni się centrum gospo-
darcze Ostrołęki, w któ-
rym ostrołęczanie i przy-
jezdni będą dokonywać za-
kupów. Tym miejscem bę-
dzie Galeria „Bursztyno-
wa“ na ul. Gorbatowa. To
tam będą ciągnęli kupują-
cy. Największy przepływ
ludzi będzie się odbywał
w pasie Kupiec – Targowi-
sko - Galeria Alius - galeria
Bursztynowa. W tych
miejscach będą też najlep-
sze (i najdroższe) lokali-
zacje dla sklepów i usług.
Stracą jeszcze bardziej na
znaczeniu handlowym
ul. Głowackiego i ul. Kiliń-

skiego - dawne centra
handlowe Ostrołęki. Już
teraz wiele lokali na tych
ulicach jest do wynajęcia,
a czynsze spadają. Nieste-
ty taki jest rynek - lokali-
zacja jest coraz ważniej-
sza. Jak ożywić gospodar-
czo ulice wokół Placu
Bema? Zapewne po pew-
nym czasie rynek znajdzie
jakieś rozwiązania chociaż
w chwili obecnej nie widać
dobrych projektów. Istotne
jest na pewno dokończe-
nie rewitalizacji najstar-
szych części Ostrołęki, ale
co dalej? Może warto roz-
mawiać o tym już teraz.
Aleksander Wysocki(ofg)

Jakie nieruchomości chce sprzedać miasto Ostrołęka
Miasto Ostrołęka obecnie dys-
ponuje do sprzedaży następują-
cymi nieruchomościami prze-
znaczonymi pod tereny inwesty-
cyjne:

1. działka oznaczona nume-
rem geodezyjnym 30195/1
o pow. 3.2342 ha położona
przy ul. gen. Turskiego,
przeznaczona w miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod
usługi oraz tereny produk-
cyjno-techniczne. Działka
jest włączona do Warmiń-

sko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

2. działka oznaczona nume-
rem geodezyjnym 30276/4
o pow. 15.5955 ha położona
przy ul. Księdza Antoniego
Pęksy, przeznaczona w pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego pod usługi spor-
tu i rekreacji lub przemysł,
składy i usługi wszelkiego
rodzaju oraz zieleń parkową.

3. działka oznaczona nume-
rem geodezyjnym 51458/2

o pow. 1.2644 ha położona
przy ul. Chemicznej, prze-
znaczona w planie zagospo-
darowania przestrzennego
przeznaczonapodusługi inne.

4. działka oznaczona nu-
merem geodezyjnym
21662/1 o pow. 0.3660 ha
położona przy ul. Kur-
piowskiej, przeznaczona
w planie zagospodarowania
przestrzennego pod usługi
– bez przesądzania ich pro-
filu oraz niewielki frag-
ment pod usługi – bez prze-

sądzania ich profilu z do-
puszczoną towarzyszącą
funkcją mieszkaniową.

5. nieruchomość oznaczona
numerami geodezyjnymi:
40336 i 40338/1 o łącznej
powierzchni 0.2733 ha za-
budowana budynkiem kry-
tej pływalni z basenami,
położona przy ul. Piłsud-
skiego, przeznaczona w pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego pod usługi spor-
tu i rekreacji i ulicę dojaz-
dową.
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WYDAWCA: URZĄD MiAsTA OsTROłęKi, WsPÓłPRACA
MERYTORYCZNA — sTOWARZYsZENiE PRZEDsięBiORCÓW
„OsTROłęCKiE FORUM GOsPODARCZE“ ORAZ sTAROsTWO

POWiATOWE W OsTROłęCE

W systemie zamówień pub-
licznych, zgodnie z ustawą –
Prawo zamówień publicz-
nych, zwaną dalej Pzp, wy-
konawcą może być osoba fi-
zyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjną nie-
posiadającą osobowości
prawnej. Często zdarza się,
że wykonawcy, szczególnie
„mniejsi” łączą się w celu
wykonania zamówienia pub-
licznego, dzieląc się robotą.
Ma to duże znaczenie
w przypadku specjalizacji.
Jeden podmiot specjalizuje
się w jednej dziedzinie,
a drugi w innej i łącznie są
w stanie wykonać całe za-
mówienie. Tych podmiotów
może być niekoniecznie
dwa, a kilka w zależności od
potrzeb. Oprócz wykonaw-
stwa istotne znaczenie w ta-
kim przypadku ma złożenie
wspólnej oferty i spełnienie
łącznie postawionych przez
zamawiającego warunków.
Jeden podmiot ma wyma-
gane doświadczenie, drugi
podmiot dysponuje odpo-
wiednią kadrą i ludźmi inny
podmiot dysponuje odpo-
wiednim sprzętem, a jeszcze
inny wykonawca posiada od-
powiednie środki finanso-
we w celu realizacji zamó-
wienia. Jeśli chodzi o środ-
ki finansowe, to w systemie
zamówień publicznych ist-
nieje wyjątkowa nierówno-
waga stron. Uprzywilejowa-
ny jest tu Zamawiający. Cały
ciężar finansowania zamó-
wienia na etapie jego reali-
zacji zaś spoczywa na Wy-
konawcy. To wykonawca za
własne pieniądze, jeśli je
posiada lub za pożyczone,
gdy nie ma własnych musi
zrealizować przedmiot za-
mówienia. Musi to zrobić
w sposób należyty i dopiero,
gdy usługa, dostawa czy ro-
bota budowlana będzie ode-
brana protokołem odbioru
może wystawić fakturę, któ-
ra będzie zapłacona dopiero
w terminie zazwyczaj 30 dni.
Wykonawcy ci mogą zawią-
zać „konsorcjum” w celu
wykonania zamówienia.
Z tym, że na etapie składania

oferty nie muszą tego praw-
nie sankcjonować. Wystar-
czy, że ustanowią pełnomoc-
nika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezen-
towania w postępowaniu i za-
warcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku wygrania pro-
cedury zamówienia publicz-
nego, wtedy dopiero tak
utworzona forma przyjmie
postać oficjalną np. w formie
„konsorcjum”. Zawarta zo-
stanie umowa regulująca
współpracę podmiotów wy-
stępujących wspólnie z po-
działem na zadania do wy-
konania przez każdego kon-
sorcjanta. Taki sposób dzia-
łania umożliwia realizacje
większych zamówień przez
mniejszych Wykonawców.
Wykonawcy ci składając
ofertę wspólną są partnera-
mi na równych prawach
w stosunku do siebie i w sto-
sunku do Zamawiającego.
Istnieje jeszcze inna forma
realizacji zamówień, gdzie
ofertę składa jeden wyko-
nawca, tzw. wykonawca ge-
neralny, natomiast posiłku-
je on się w celu realizacji
różnych odcinków i zadań
podwykonawcami. Usta-
wodawca w ustawie Pzp
przewidział taki sposób rea-
lizacji przedmiotu zamó-
wienia i nakazał zamawia-
jącemu, aby żądał wskaza-
nia przez wykonawcę
w ofercie części zamówie-
nia, której wykonanie po-
wierzy podwykonawcom.
Wykonawca może powie-
rzyć wykonanie zamówienia

podwykonawcom, z wyjąt-
kiem przypadku, gdy ze
względu na specyfikę przed-
miotu zamówienia zama-
wiający zastrzeże w specy-
fikacji istotnych warunków
zamówienia, że część lub
całość zamówienia nie może
być powierzona podwyko-
nawcom. Oczywiście na eta-
pie składania ofert wyko-
nawca musi podać jedynie
zakres jaki ewentualnie
będą wykonywać podwyko-
nawcy. Nie ma powodu, aby
na tym etapie podwyko-
nawcy byli wskazani z imie-
nia, nazwiska, nazwy i ich
adresu. Pełna identyfikacja
podwykonawców następuje
w chwili wygrania proce-
dury przez wykonawcę, któ-
ry w swojej ofercie zamie-
rza skorzystać z podwyko-
nawstwa. Wskazane, aby na
etapie bezpośrednio przed
podpisaniem umowy o za-
mówienie publiczne nastą-
piła pełna identyfikacja
podwykonawców wraz z za-
kresem jaki mają wykonać,
terminami łącznie z wyso-
kością kwoty jaka im się
będzie należała za wyko-
nane prace. Taka umowa
regulująca współpracę
z podwykonawcą ma klu-
czowe znaczenie przede
wszystkim dla podwyko-
nawcy i gwarantuje mu
uzyskanie należnego wyna-
grodzenia za wykonane
usługi, dostawy czy roboty
budowlane, gwarancje te
ma podwykonawca zapew-
nione i wynikają one wprost
z ustawy o gwarancji za-
płaty za roboty budowlane.

Każde inne zatrudnienie
podwykonawcy, gdy na eta-
pie składania oferty nie bę-
dzie jakiejkolwiek wzmian-
ki w ofercie o zakresie prze-
widzianym dla podwyko-
nawców będzie nielegalne.
Życie jakże często, szcze-
gólnie w ostatnim czasie,
doświadcza wielu podwy-
konawców, którzy wykonu-
jąc „na czarno” różne zle-
cone zadania nie otrzymują
jakiegokolwiek wynagro-
dzenia lub otrzymują to wy-
nagrodzenie znacznie okro-
jone poniżej faktycznych
kosztów zrealizowanych za-
dań. Decydując się na nie-
legalne podwykonawstwo
w realizacji zamówień pub-
licznych taki podmiot musi
liczyć się, że w przypadku
kłopotów z otrzymaniem
należnego wynagrodzenia
w praktyce nie odzyska ich
nigdy. Znane są przypadki,
szeroko opisywane w prasie,
gdzie podwykonawca z trze-
ciej czy nawet czwartej ręki
nie otrzymał w ogóle jakie-
gokolwiek wynagrodzenia.
Kuriozalną sytuacją była
taka, gdzie zerwał wcześ-
niej położoną kostkę bruko-
wa gdy okazało się, że kolej-
ny pośrednik występujący
nielegalnie nie chce mu za-
płacić. Niech takie sytuacje
będą przestrogą dla tych
wszystkich, którzy podej-
mują się realizacji zadań
jako podwykonawcy w sys-
temie zamówień publicz-
nych, w żaden sposób nie
wykazani wcześniej w ofer-
cie .

Wiesław Jankowski

Członek Ostrołęckiego

Forum Gospodarczego,

Ekspert zamówień publicznych,

Trener i Arbiter z byłych list

prowadzonych przez Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych,

Konsultant w prokuraturach i sądach,

Wykładowca w Wyższej Szkole

Administracji Publicznej w Ostrołęce

i Uniwersytecie Warmińsko-

-Mazurskim w Olsztynie

Tel. 602-215-240

mail: jankowskiw@gazeta.pl

zamówienia Publiczne

Podwykonawstwo –
legalnie czy „na czarno”?

K O m u N I K a T
Informujemy przedsiębior-
ców, że w maju 2012 roku od-
będą się w Ostrołęce lokalne
targi dla przedsiębiorców
z Ostrołęki i z powiatu ostro-
łęckiego. Na targach będzie
możnaprezentowaćswojąfir-
mę lub produkty. W targach
uczestniczyćrównieżbędąza-
granicznemisje gospodarcze

zainteresowane naszym ryn-
kiem.Uczestnictwowtargach
jest bezpłatne dla przedsię-
biorców.Zainteresowanefirmy
powinny już teraz zgłaszać
swoje uczestnictwo na adres:
rgprojekt@um.ostroleka.pl
lub pocztą do Urzędu Mias-
ta Ostrołęki, Plac Gen. J.
Bema 1, 07-410 Ostrołęka.

Jak prowadzić księgi
Samodzielnie czy
z biurem rachunkowym?

Początkujący przedsiębiorca
stawia sobie często następu-
jące pytania: w jakim za-
kresie powinien znać prze-
pisy podatkowe? Czy samo-
dzielnie prowadzić księgi ra-
chunkowe (zazwyczaj księ-
gę przychodów i rozchodów)
czy zlecić to do biura ra-
chunkowego? Doświadcze-
ni przedsiębiorcy wiedzą do-
skonale, że jeżeli ktoś zde-
cydował się uruchomić dzia-
łalność gospodarcza,, to po-
winien obowiązkowo zapo-
znać się z podstawowymi
zasadami prawa podatko-
wego i prawa gospodarcze-
go (koszt poradników to ok.
100 zł). Bez takiej wiedzy nie
powinno się tworzyć firm.
Przedsiębiorca musi w
szczególności wiedzieć co
zalicza się do kosztów, a jakie
wydatki nie stanowią kosz-

tów uzyskania przychodów.
Księgę przychodów i roz-
chodów można prowadzić
samodzielnie, ale gdy za-
chodzi konieczność płace-
nia podatku VAT lub ubie-
ganie się o jego zwrot z Urzę-
du Skarbowego, to zalecamy
podpisanie umowy o pro-
wadzenie ksiąg z biurem ra-
chunkowym (koszt ok. 400
zł). Warto korzystać z porta-
li internetowych gdzie bez-
płatnie można uzyskać in-
formacje na każdy temat np.
www.egospodarka.pl. Jeżeli
początkujący przedsiębiorca
potrzebuje indywidualnych
konsultacji podatkowych, to
warto skorzystać z płatnych
internetowych porad spe-
cjalistów np. www.epora-
dy24.pl lub www.poradapo-
datkowa.pl.
A.W

P O R A d y d l A P R z e d S I Ę b I O R C ó W

Zapraszamy
na nasza stronę

Tak wygląda strona główna nowego portalu gospodarczego promu-
jącego Ostrołękę i powiat – www.czasnakurpie.com.pl. Zapraszamy.

Chwalą i czytają nas!
Nasze artykuły w ostatnim, czwartym numerze „Wiadomości Gospodarczych’’ odbiły się szerokim echem nie tylko we wszystkich lokal-
nych mediach. Artykuł o podatkach lokalnych w Ostrołęce zrobił furorę w ościennych miastach i był cytowany także w mediach ogól-
nopolskich np. na stronach www.wirtualnemedia.pl, www.hotmoney.pl oraz na niektórych stronach internetowych miast polskich. Jed-
nocześnie do redakcji zadzwoniło kilku mieszkańców Ostrołęki, aby przekazać nam pozytywne opinie o nowej stronie gospodarczej
www.czasnakurpie.com.pl. Z kolei przedsiębiorcy w rozmowach z nami informują, że po prezentacjach gospodarczych wzrasta zainte-
resowanie klientów ich ofertą i dopingują nas do dalszej promocji regionu i lokalnych firm.
Uff! Jednak jesteśmy potrzebni. Redakcja WG


