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Niewielu członków rad miejskich, a nawet prezydentów i burmistrzów śląskich miast może się pochwalić wykształceniem z zakresu ekonomii. Takie wykształcenie ma
Barbara Wnęk, radna Rady Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty. Z absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i doktorantką tej
uczelni spoglądamy na stolicę naszego województwa chłodnym okiem ekonomisty
Archiwum Barbara Wnęk

Bartłomiej Wnuk: Niewielu
członków rad miejskich, nawet
prezydentów i burmistrzów
śląskich miast może się pochwalić
wykształceniem z zakresu
ekonomii czy prawa. Na ile
rzetelna wiedza
ekonomiczna przydaje się
w codziennej pracy radnej?
Barbara Wnęk: W pracy radnej
mimo wszystko najważniejsze
jest powołanie, chęć działania
na rzecz mieszkańców i bezpośredni kontakt z nimi, co niewątpliwie nie jest łatwe, gdyż katowicki radny ma pieczę nad okręgiem wyborczym o liczbie
ok. 50-60 tys. mieszkańców. Niemniej jednak, muszę przyznać,
że w codziennej pracy radnej bardzo przydaje się wiedza ekonomiczna. Dzięki niej spoglądam
na miasto całościowo z uwzględnieniem jego długofalowego
zrównoważonego
rozwoju.
Wiem jak ważne jest działanie
planowane, analiza rynku, a także racjonalne gospodarowanie
budżetem miasta. Ponadto zwracam baczniejszą uwagę na to jak
ważna jest kooperacja pomiędzy
różnymi szczeblami władzy np.
między radnymi a parlamentarzystami czy prezydentem miasta, przekazując potrzeby obywateli od „dołu” do „góry” i odwrotnie.

W jaki sposób za pomocą prostych
narzędzi ekonomicznych
można kształtować codzienność
mieszkańców śląskich miast?

Istnieje wiele takich narzędzi.
Jedno z nich zawarte jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą gmina na określonych obszarach może stosować preferencyjną politykę podatkową w zakresie podatku od nieruchomości. Przykładem może być ostatnio podjęta
przeze mnie, radną Bożenę Rojewską i Ewę Kołodziej inicjatywa uchwałodawcza, której pomysłodawcą był senator Leszek Piechota w sprawie zwolnienia
od podatku nieruchomości znajdujących się w modernistycznej
części Katowic, w których dokonano remontu elewacji. Poprzez
takie działania zachęcamy naszych mieszkańców do inwestowania w swoje posesje, co
w przyszłości powinno się przełożyć na wzrost atrakcyjności
stolicy województwa. Czyż nie
tego chcą katowiczanie?

Czego jeszcze chcą katowiczanie?
Poprawy jakości życia w mieście,
poprzez m.in. zapewnienie odpowiedniego
bezpieczeństwa
mieszkańcom, sprawnej komunikacji, miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, a także budowy basenów, placów zabaw,
czy dbałości o zieleń miejską.

A nie napływu inwestorów?
Oczywiście dla mnie, jako ekonomistki bardzo ważne są działania w zakresie inwestycji. Jeżeli
inwestycje są trafione, przyczyniają się do rozwoju miasta i po-

Barbara Wnęk jest radną Rady
Miasta Katowice i dyrektorem
Biura Senatora RP Leszka Piechoty

prawy, jakości życia. Efektywne
inwestycje przyciągają inwestorów i stymulują kolejne inwestycje. Znamy bardzo dużo przykładów wydawania przez samorządy pieniędzy w sposób nietrafiony i nieefektywny. Powstają pomniki władzy, które nie służą
mieszkańcom, ale generują wysokie koszty utrzymania i obciążają samorządowe budżety.
Przy ocenie inwestycji liczy się
jej wielkość i ile udało się pozyskać na nią środków zewnętrznych. Z tego powinni być rozliczani prezydenci.

Znamy bardzo dużo
przykładów
wydawania przez
samorządy pieniędzy
w sposób nietrafiony
i nieefektywny.
Powstają pomniki
władzy, które nie
służą mieszkańcom,
ale generują wysokie
koszty utrzymania
i obciążają
samorządowe
budżety
Barbara i Patrycja
Dolniak podczas
inauguracji działalności
Fundacji im.
Grzegorza Dolniaka
otrzymały
od przedstawicieli
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
pluszowe misie, jako
wyraz wsparcia dla
inicjatyw
i przedsięwzięć Fundacji

W ciągu minionego
miesiąca do fundacji im.
Grzegorza Dolniaka trafiły
43 kandydatury młodych
sportowców zgłoszonych
do Plebiscytu „Sportowa
Szansa 2011”
– Jest nam niezmiernie miło, że
wśród zgłoszonych młodych ludzi znaleźli się przedstawiciele
bardzo wielu dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych,
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jak i gier zespołowych. Opisy
osiągnięć sportowców są imponujące – mówi Patrycja Dolniak,
prezes zarządu fundacji. Zgodnie
z przypuszczeniami organizatorów, okazało się więc, że w Zagłębiu jest wiele wspaniałych talentów sportowych, które zdobywają najwyższe trofea na arenie
krajowej i międzynarodowej.
– Wszystkim kandydatom
plebiscytu życzymy wygranej nie
tylko w plebiscycie, ale przede
wszystkim w sportowych zmaga-

Zagłosuj
na najlepszego
sportowca Zagłębia

niach. Zapraszamy też do oddawania głosów na poszczególnych
kandydatów poprzez wypełnienie
kuponów i przesłanie ich lub dostarczenie osobiście do biura fundacji im. Grzegorza Dolniaka
(ul. Sączewskiego 25, 42-500 Będzin) lub za pośrednictwem strony internetowej www.SportowaSzansa.pl, gdzie znajdą państwo
pełną informację o sportowych
sukcesach poszczególnych zawodników – mówi Barbara Dolniak, patron honorowy fundacji.
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