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$Tierny wszyscy, ie grnina jest najwaZnicjsz4, bo pod,

#awow4 kom6rk4 adrninistrarji samorz4clowej i ach.:ini,

etrarji rzqdr,w;ej, Ittore }qeznie stanowi4 administracjg pw
bliczn4. Jeieli tedy administrac.ia publiczna ma sprar.i,nie

i celow& pmag.ow'ad i dz.laliad, to kaida grnir-.a zosobna mu,
*i: spannrruie iL eelouro, pracowa€ t d,zialat. Czyi bowiem
moi:a: dobrzc i skladnie poruszai sig maszyna, jezeli po,
ezczeg6lne jlej koftka o,bracaj4 sig nicprawidlowo, albo

wcdr sig rni'e o'b'racaj4? Admin'istracja publiczna jest

ogromnq mmszylr?, slLlada'jqcE sig z tylu k6le'trr-, ile jest

gnufurr, p"owiat6w i iitrrr1r'€lt komdrek adqministracyjnych.

F'odobnfu' ma sif rzecz I im d:ied2inie gospodarczej'.

Padstwd,nlbib byd' ty$ko wdwczas gospodarczo zcirowc

i, silhr, jeietri' gps@irrezq silha i z'drowa jest kaida kor
nmirka Pa*lstvna. A xfrgu p'rzoalernr'szystkienr kaidh gmina

rrusi; by6 sqryo&reo silna i rdrowa, gdi-i gmina stano,

wi przeeir.r; naiistodrqkzq i prodstalv'ow41 komdr*g calego

organii'mw prfistwowqgg.
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Jezcli wigc rr.szystkie gminy bgc{4 zasobne, [o zaso$nc
bgdzic ;ale Pafrstwo, a w nastgpstwie jego obywatelc.
V/arunkiem za3 zasobno6ci gminy icrt dobre, celowa,
sprav,'na, planowa, zapobiegliwa i przewiduj4ca adrnini,
stracja oraz gospoderka gminna.

Z tej teL przyczyny, do organ6w ustrojowych gminy,
to znaczy do rad gminnych i miejskich, ml1sz4 koniecmrie
rvchodzii iudzie, ktdrzy:

1) zdaja sobie cprawg, ic praca i dzialalnojd gminy
lezy plzedewszystkiem w dziedzinie gospodarczej, onr

2) r,rmiej4 gospodarkg grniny tak zorganizowai i pro,
wadzii, by ona dawala pomy$lne wyniki dia grniny, Farl,
stwa i cby'wateli.

Osiqganie tych cel6w ulatwia w duiej micrze nowt
ustawa samorz4dowa. Umoifiwia on. bowiem aa tej celr
$ci obszaru Paristwa, gdzie dotqd istaicj4 malc i ubogic
gnriny wiejskie, niezdolne do rpelnianil- zadafr, cipi4cycli
na gminach - tr,vorzenie wigkszych i zasobniejszych guoh
wiejskich. !/ bliskiej wigc przyszlodci, na obqzarze b. za,
bor6w aushjackiego i pruskiego ,tr.gna korzystnem
przeksztalceniu gminy wiejskie, kt6re - z uwag! zwlas*'
cza na brak dostatecznych Srodk6w finansowy,cli - ,Ert
mogly nic poiytecznego zdziaLat, dla grni,ny i jej lud,no$ci.
Na obszarze za6 b. zaboru rosyjisklgt,r (wojew6dzt\^,a c.en,
tralne) miejs,ce zgromadzefi gmi,nnych, nienadaj4cych rig
i niezd,olnych do powzigcia jakiejrkolwiek rozufirnei i cc.
lcwe.1 uchwaly, :ajmuj 4 rady gminne. Ich ustr6j i zakrcr

dzialania iest iego roclzaju, ir bed+ rraogly pracowaC
T >ra.wnie i z p,oiyt{<iem dla gmi,ny i jc,i mieszkaflc6w.

$7 miastach zn6w norva ustawa sam,orz4dowa wymaga

od przyszlych burmistrz6w, I zrvlaszcze prezydcnt<iw, p,o,

ciadania kwalifikacyj intelektualnych i fachowych, kt6,

rydh oni dot4d przewainie nie posiadali. Odbijalo sig to

ujsmnie nr gorspodarce miast, a w szczeg6lno3'ci tych

finiast, kt6re posiadaj4 wigksze zaklady, przedsigbiorstwa

i t. p. 'W'zasadzic prezydont wzglgdnie burmistrz miasta

bgdzie z^ruzern przewodnicz4cy'n rady miejskiej, co wply,

nic dodatnb na gospodarkg rniasta przez usunigcie do,
,tychczasowych ta,rC i demagogji, uprawianej przez rady

mieiskie ber liczenia sig z moino3ci4 finansowE miast.

Kontrola gospodarki mieibkiei bgdzic mogla byC sz'ers:.a

i wnikliwsza, nii d,ot4d, drzigki moirioici powierzania

agend kon{rolnych takze jednostkorn, nie wc}r,odz4cyrn

w sklad rady miejskiej.
Dla gospodarki zar6rvno w gminach wiejski'ch, j,k

i rniejskich dcnioslt znaczenit posiada :asada, ie odt4d

rzeczywistym gospodarzem gminy bqdzie rv jednej osobie

p,rzelo2ony gminy, lo znaczy w6jt, burmistrz, czy Brezyr

dent. \7 przyszloSci wigc la,two bgdzie ustaliC, kto ponosi

wing za szkcCa lub stratg, kt6r4 poniesie gmina i winne'

go: poci4gna'i <1o odpoviedzialnoSci' Tak dotyctrrczas ;nie'

stety nie bylo. Nie mniejsze znaczenie d'[1'go5p'odarki gmin'

nej posiada pcdniesienie g'ranicy wieku, 'odnoSnie do

czynnego oraz biernego prat'ia wyborczego. \Tybierad wigc

radnych gminnych i rniejskich oraz byd rvy.bieranymi na
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takich radn;,E}r moga odtEd byd j.edynie ludzie ,powa*,

lniejsi i do6rviadczerisi, oraz gospodarczo wyrobieni.
Wsponaniane i wiele in,nych jeszcze posta,nowieri no,

wej ustawy samorz4dowej zmierzr do usunigcia z iycia
sarncrz4du polityki, karierowiczostwa i dernagogji, a skie,
rov,'ania i nastawienia pracy i dzialalnriSci samo,rz4du na

zaga.dnie,uia natury sp'ol'ecanej i gospodar'czeil. Tych za*.2a,

gadniefi jest u,iele, ponadto sA ,one r62noro,dne i rnie,

zawsz.e latu'e d,o wyko,n1,,wonia. Odnosi sig ito zwtaszcza

do rniast.

l.ialeiy mie6 ;p,rzeciei ,na ut,adze, Le inowo wyb,rani

radni irprzez nich nisrno ustanouiiony zarz4d miejski.nie
n1og4 gogpodarki rniejskie,j :zacz4i zupelnie ,od nowa, ,lecz

muszq z lroniecznodci nawi4zai do irstniej4cych 'oddawrna

stosunk.6,w i rvar.urrk6t'. A wigc ff\tl.sz4 je ..dokladnie ,po,

zna(., zarjenlorvad,sig, co jest dobre i rn,obec tego .rnoze po,
z$s+ae, co natomiast jest :le, i z tego powodu winno ulec

zmianie i jakiej. \X/ te,n spos6b powstanie pr.og,ram ipracy

i dzia{alnoici na przysziodt.

Prograr.n ten winien rnied plze.dewszys'tkiern na wzglg,
dzie :,tmeatr,raienie'i zrac j onatrizoq,anie gospodarki rni.ejskiei.

Urealnienie gospc.dar'ki aT,nacra dostosowani e zawria,

16*r cir,o tgd4cych do r,o:pcrz4dzenia ,6rodk6w {ireanso,

wych. Zxaclonabzowanie zaii gospodarki oznacz a ros?qge,

nie bgd4cerrri do rozpo-r.zqdzenia,srodkarni,fi,nanso-"werni
rnc itriwi,e n a jlepszy,*r r,vy,"dik6:w.

'fJrealln:ienie gospoda,r,'1<i m,iejskiej ,osi4ga sig w praktyo
rce prztvraini'e dr,o gte,o gra'n.iczen,ia wydatkiSw, l<tirre .--,bez
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zbytniej szkody dLa interes6w miasta i iego ltrdnoici -
rnog4 ulec redukcji. $7 szczeg6lno3ci odnosi sig to do wv,
datk6w personalnych. Nie jest przeciei tajemnic4, ie rnia,

sta upo,przednich latach zatrudnialy zbyt rvielk4liczbg pra,

cownik6w, d,4iarc da wykonyv"ania iicznych zadafi, kt6re

czEsto nie nalei4 navret do zakresu dzialania gminy. Po,

nadto przy przyjmowaniu pracownik6rv miejskich nie

tawsze kierou,ano si9 ich kwalifikacjami zawoclcrveini,

tak, ie z konieczno6ci musiano jako66 zastgpowai i1o5ci4.

Skoro za6 spadek wplyn,6w zniervala do zwgia,nia wydat,
k6w, to przeder,r,szystkiem stan liczebny pracownik6w grni,

ny musi byd spr,owadzony do koniecznego rninimum,

przyczem decyduj4cym momentem o,ceny pr.acownika wi::,

na by6 jego przydatno66 sluibowa, oceniana pod kqt*w

widzenia wyi{ainoSci pracy na k,orzySd gminy, Paristrva

i obywateli.'$7 rachubg wchodzi pod ornawianym w:g1g,

dem, ii w miarg czynionych oszczgdno6ci na u'ydatka:h

personalnych, wzrasta rnoino66 czynienia wydatk6w rze,

czowych, a wigc 'wzxdsta rnolno6€ realizorrl:an'ia zadafi, ia,
kle ci4i4 na grrinach.

Ale i pod wzglgdem tych zadari rnusi nastEpi'd gruntow'
ne ich rozpatrzenie. $Tynikiern za3 tego r'ozpatrzenia win,

no by6: Fo pierwsee: zanie&anie spelni.ania :zadafr, kt6re

nic nalei4 do zakresu dziatania miast. P,o drugie: stwier'

dzenie, czy nalei.4ce do zakrtsu dzi.alania un*iast zadania nre

s4 wykonywane ponad moino6i finansow4 gminy.

Mimo, ie zadanie zadaoiu nie jest r6wne, to .n ile roz'

patmje sig kaide zadanie gminy zosobna, to niew4$liwie
,l



kaide z zadan zasluguje na wykonanie go w calei pelni.

Skoro jednak o rroino3'ci wykonywania zadafi decyd'tl.!e

o96l wplyw6w, to r6wnociesnie kaide z zadai rvinno by€

rozpatrywane pod k4tem widzenia og6lu wydatk6w. Zna'

czy to, ie mo2no6d w1'konywania kaidego z zadah miasta

win,na byt rozpatry'E ana w zwi4zku z moino6ci4 wykony,

wania calej reszty zadafi, A ie gmina zazwyczai nie rozr

porz4dza d o stateczn erni 6ro dk ami f ina ns owemi, by wszyst:

kie ci4i4ce na niej zadania nrogla wykonywai rv calei ptl'
ni, to naleiy ustalid rvai,no36 zadai i pod wzglgdem icXa

wykonywania dawaC pierwszeistwo bardziej wainym

przed mniej wainemi. V praktyce aznacza to, ie najwai'

niejsze zadania gminy b9d4 wykonywane w 100 proccn'

tach, mniej *'aine u' 80 procentach, a jeszcze mniei waine

b9d4 rnogly byd wykc,nywane zaledwie w 60 procentach.

Tego rodzaju r6iniczkowa,nie wainoici zadafi wymaqa

siudj6w i pracy, rez-vgnacji jednych dzial6w na rzecz

l00zprocentowego zaspakajania innych, rvazniejszycla

dzial6w gospodarki i t. d., lecz w ostatecznym wyniktt

sprawia, ie te najwa:tiejsze potrzeb;, miasta i jego lurl'
no3ci, kt6re musz4 b.vi lv calej pelni zaspakajane, mogil

byi w takiej mierzs :3-.pakajane.

Ustalanir-r waiucici :adafr porvinno ponadto towal'zvl

szy6 ustalanie kolejnc(ci spelniania zadaf. -&Iniej piLre

win,ny ustgpowad mie;'sca wigcej pilnyrn zadaniotn, zwlaszu

cza takim, kt6rych niervykonanie we rvla6ciwym czasie

moie narazii gming i jej ludnoSi na szkody i straty.

Jeieli tedy w granicach bgd4cych clo rozpor:4dzenia

I

Irodk6w finansowlch u'stalamy rvainoii i kolcinoii zadafi,

oraz tem sarnem: ilc i kiedy naleiy wydai na wykonanie
poszczeg6lnego zadania - to trvorzyrn-v pozytywny pro,

tram gospodarki miejskiej. A dzigki istnieniu i przestrze,

ganiu takiego pozytyw,nego prograrnu, najwainiejsze za,

dania, ci4i4ce na gninie, bgd4 rv calej peini i we wla3ci,

wym czasie wykonywane - czyli najistotniejsze po,

trzeby gminy i jej ludno3ci b9d4 w naieiyty spos6b za,

spakajane" O ilc guri,na w okresie przesilenia gospoda:,

czego to osiqga, go,spodarzy - dobr:e.

Frzy ustalaniu wa2no3ci zadai, pierrn'sze rriejsce nale,

iy przyznat. po'trzehom, kt6rych zaspakajanie wychodzi na

korzySd najszerszyna slerom rniejscowe.i ludno$ci. Odsuwa,

nie natorniast tdkich potrzeb na dalsz-v plan, a uwzglgC'

nianie w pierwszym rzgd,zit potrzeb, cdczuwanych przez

nieliczne tylko grono.rnieszkafic6w, chociaiby te potrzeby

wyplywaly z najpigkniejszych pragnieir, czy najszlachet'

niejszych pobr-rdek, nie Swiadczvlcby w obecnych czasach

o dobrej gospodarce.

Nie wystarczy jednak, by program]' gospodarki po'

nzczegSlnych miast uu'zglgdrrialv jedynie i wyi4cznie inte'

resy i potrzeb;, owycl-i rniast i ich ludno3ci. Omarviane pro'

gramy winrry bowiem mie€ na rvzglgdzie, ie miasto nie

moie sig izoiowad od gospodarki - jej cel6w i d4iefi, iej

stosunk6w i rvarunk6w - calego Pafrsiu'a. Z t4 gospoda:'

k4 publiczn4 calego Parlstwa musi postgpowai zgodnie

i harmonij nie gospodarka poszc :eg61n,v ch miast. l'odobn re

bclriem, jak rr,iasto jcst czgici4 calo$ci: Paristlva, tak tei

T
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gospodarka miast nie moie odbiegad, a c6i dopitro przcr

ciwstarviad sig gcspodarce publicznei 'calego Pafrstwa"

Obie s4 od siebie zarn'istre, obie wywi'eraj4 na siebie wza'

jerrny r','plyw, obie v-igc musz? posiadai jednoliie wy'

tyc:ne i cele.

Norvi tedy ludzie w radach i zarz4dach miejskich bsda

mieli do spelnienia doniosly i tmdny obowi4zek:

-- nax'iazanie do popr:edniej gosp'odarki'

- zorlentorvanie sig w iej niedornaganiach'

- usunigcie tYch niedomagari

- stworzenie nowcgo programu go'spodarki'

- realiz,owanie tego Programu'

a to na Podstawie:

- znajom'o6ci potrzeb i interes6w miasta i jego ludn

noSci,

- znajomosci bgd4cych do rozporz4dzenia Srodk6w

Iinansov'Ych,

- dostosowywania wydatk6w do wptyw6w'

- uwzglgdniania zwi4zku, jaki zachodzi migdzy go'

spodark4 miasta a gosp'odarkq caleg<i ?aflstwa'

Nie wszyscy moie nawet zdai4 sob'ie . 
spravrg' jak

ogronmy iest zasi4g ca'rnorz4du pod wzglgdem gospoily'

";y-, 
j"k doniorly wplyrn' samotzad.T"it Y*ierad 

na

gospodarkg, calego Fafistwa, oraz w iakiei mierze satrno'

rz4d przyczvnia sie do'pcprawienia stanu go'spodarczego

spoleczefistwa.
O zasiggu samorz4du

Swia'-', ; z 4, przed ewszYitkiern

t0

pod wzglgdern gosPodarczYm

budiety rzwiTzk6w sarnorz4do'

Wy.ch. -f,lak, n:iu.o ,stosowanyih od kilku lat daleko id4,
cych osz,czgdnoici, wydatki zrn"i4zk6w sarnorz4dowyclr,
auryczajne i nad:rvyczajne, .wyn,osi{y og6lem w ,u.bieglym
roku budieton.ym - 624*019.000 zlotych. Z,por6wna"
nia tej sLlmy z sum2 wydatk6w pafisttwa w;znika,.ie ,rv ro,
ku budzetowvrn 1933/34 stosunek wydatk6w samorz4do,
wych do *ydatk6w pafis,twow1,ch v-ynosil akolo 27%"

Iire.dlug k ate g o,ryj zw i4zkdw s am o rz4 d,o wych, wy d atki,
zwyczajne i nad.z'wyczajne, wynosily:

w gminach wiejskiih tll.652.AOC Zl.

w miastach rn';,dzielonych 296.949.A00 Zl.
w porviatowych zv;i4zkach ,samorzAd. 

- 116.516.000 ZL
w wojew6dzkich zu'. samorz4d. 731728.000 Zl.

' os6iem 624:079:AA0 Zl.

,Przyjrnuj4c tE surne za slrme 'l6w.niei wydatk6w
zw,i4zk6w sam or z4 d.ow-\rch w Arcz4cy,m r.o ku,bu di e to rvym
i pragnqc na tej podstawie o*z:yma;i .obraz. ile z tej su,

my z,wi4zki sarrcrz4do\ e llrzezn,a'czal4 na .cele .ici6le go,
spodarcze, weir:ry pod rrr.r-ag.g jcdnq ze stron .dzialalno3ci

Eam.orz4du, a mianowicie zam6t ierri-a, oddalvane pfzeinlz

slowi do wykonania. Ta wla6nie s.trona d:ialalno6ci zwi4z,

k6vr samorr4do*y.h wyl<azuje n;-jiepiej lr:ply#, jaki go'

spo.darka zvviaz{<,6w sam,orz4dowych wvvr,iera d}a Bo'sp o,

c{arkg calryo Pa6str,r'a, gdyi w dostawach :d'la samolz4du

intercscwana jest wytu'JrczoSe calcgo Pafistwa. Puni2ej

lil



11,'yszczegblni,cne cyfry rniew4tpliwie odbiegaf4 nieto od

rzeczywisto3ci, a to 'w ten sposdb, ie naleialoby przyjad

cyfry wyis ze, gdy| ni'e udaio 'sig uchwycit wszystkictr'

bez wyj4tku zwi4zk6w samorz4dowych, niemniej zwi4zki'

,sarnorzadowe nie wykazaly wszystkich przewidzianyc[t

wydatk6w (zwlaszcza drobniejszych), ptzeznaczonydr na

zaspakaja,nie tyclh po'tlzeb wytworarli przemyslowemi'

Tak, zwt4zki samorz4dowe na obszarze Pafistwa zarnieo

vaj4 w bi,eZ4cym roku budietorvym wydaC na wynoby

przemyslowe og6lem sumg _- 127.755'895 zlo'tych, co rvy'

nosi o{<olo 20% os6lnei 'sumy btrdiet6w wszy'stkich

zwi4zk6w samorz4do'wyct'r. Rzecz jasna, ie ten stosunenr'

procentowy nie odnosi sig r6rvnomiernie do budiet6w

wszystkich kategoryj zrvi4zk6w samorz4dowych, iecz pr:e'

dewszystkiem, a moie nawet prawie wyl4cznie do budie'

t6w rniast, erventualnie takie .- lecz w kaidym razie

lw anacz,nie nr:niejszej mierze :- do budiet6w powiato'

wych i wojew6dzkich zwi4zk6w samorz4dowych' Gminv

wiejskie bowiem w wydatkar,h na wyroby przemyslowe

,niemal iadnego udziaiu nie bior4.

, Jak przedstawia sig w og6lnych zar,vsach ptran zaileda

wiefi samo,rz4dowych na vryroby przemyslom'e w biei4'

,cym roku budietowym?
' Tak, zbmietza wYda6:

Miasto Y/arszarva

,, Gdynia

l2

Zwi4:ki san.orzqU,owe

walszawskiego

16cl:kiego

kicleckiego

lubelslciqgo

bialostoc[<iego

wileriskiego

rrowo,grodzkiego

wolyriskiego
poleskiego

krakowskiego
lwowskiego
stanislawowskiego

tarnopolskiego
poznaiskiego
pomorskiego

ll4skiego

na'o6szarze wojernbdzlwa :

ZI,

t,

4.520.329

8.6+5.857

7 .625.955

4.086.056

1.823.145

2.2t4.903

464.000

1.155.354

t.367.627

7.298.i62

9.704.s51

1.763.699

1.461.930

fi36A.420
4.390.880

7.855.111

45.865.782

896.852

Z\.

',. Z gowyi,sfych [<wOt przypada ,na p,rzemysl:
bu,dowlany - 35.782.12121., wggtrowy * 27.g5i.j5g zl.,

nr,incralny - 17.II7.114 zl., rnetalo,wo,przetw6rczy <
n2,055,3+l zl., naftowy - 7.17O.SBZ zl., elektrotechniczny ..-
6,21622L zl., r62ne - &.586.695 d., drzewny - *.*l}.lg| ztr
phcmiczny - S.OZAJZO zl., hutniczy - 3.272.971 zl., pa.
pierniczy .- 2,507.552 zl., wl6kienniczy - l.gJZ.*9Z zl.,

fto,nfclkcyjno,odzieiowy - 63*.892 zt,, oraz sk6rzany -513.999 zI. :

t,



' Tak z tego zestau,ienia zainteresowanl'ch w dosfawa:la.

dla samorz4du galgzt przernysh-r rvynika, gospodarka

zwi4zk6w samorz4dow,vch, 6ci5le rn6x'i4c miast, wplyrva

na rozw6j przemyslu, stan zatrudnienia 11' przeraySle i t' d'

na obszave calego Fairstwa. Wiele borvienl z poprzednio

wymien'ionych wytworcilv przemyslo'wych, miasta musza

sp,rotn adzad z in,nych n iast czy teren6w' Pozatem zwi4zki

samorz4dowe przestrzeg ai4 wytycznych, wydanych przez

czynniki rz4dowe i uwzglgdnianych przez wladze i insty'

tucje paristwowe, jak np. oddarn'anie zarn6wiei w pierw' '

szym rzgdzie przedsigbiorstwom krajorvyrn, udzielanie

im ,zam6wieri, 'o ile mciliwe, w sezonach rnartwych' mo'

iliwie r6wnom'ierne zatrudnianie przedsigbiorstw' by jed'

no nie pracowalo na ttzy zmiany, a in'ne rr-rusialo reduko'

wai prod,u,kcjg, zastgpo'wanie wyro'b6w ba*'ehiianych wy'

rorbami lnianemi, dodawanie do wetrny zagranicznej odpo,

wiedniej ilo'6ci welny krajowej i t' d'

Zadaniw tedy nowy'ch lud'zi, kt6ruy r--c5o;24 do nad

miejskicftr izaru4d6w miejs'kich, jes't, by nietyiko budiety

miast byly zl,6wnowaione, lecz po'nadto' 1;l y ma podsta'

wie omawianych budn-et6w 'najw-ainiejrsze ir:teresy i po'

ftrzdby cirniny i jej' hrdnodci mogly by! * calej pelni zao

spaliaj'a'ne: Pbzatep; by to zaqpakajani'e: potrze"b' miaio ua

yrzglgdzie' naljszersze' s'ap5fwy ltudno3ci''oraz bylo rcaliza*

wane z mqilirrvie najwi('ksz4r ce{'owodci'4 i oszcz6dno$c{q'

ni;emm'iei z unrvzg'lgdn'iau'iern rasad gospo'darl<i og6{'n'o*

parisfwo'wcj'. Yfl6wczas dop'i:elo gosprodlarka 3minna spel+

[)o ori4gania tego celu znrlerza teszcze racjonalizacja
gospotlarki rniejskiej. Racjonalizacja konieczna jest

w najnrniej's'zej nawet jedrnostce gospodarczej, a c6i do,
pirro w wielkich uwi4zkach samorzldowych, pcsiadaj4,
cych liczne i duie zaklady, przedsigbiorstwa, instytucje
i t. p. Dzigki wladnic racjonalizacji, wielki przemy sl oti4g,
inel tak wysoki r,ozmr6j, poziorn i rentowno66. Dlaczeg6i
nie mialy'by t4 sarn4 drog4 postgpowai zwi4zki sanlorza/

dowe, zwlaszcza, ie Fanstwo poczynilo na. racjonalizacji
swych przedsigbiorstw pomyiine doSwiadczenia.

Frzedewszystkiem tec{y naczein4 zasad4 gcspodarki
miejskiej win,no byt uprcszczenie i skoordyaorvanie dzia,

[afi i pracy wydzial6w adrninistracyjnych, araz zalsladbw
,i przedsit'biorstw. Pnzyczl"nia sig to do usprawnieiia i po,
tanienia gospodarki"\ co za tem idzie, do osi4gnigc,ia oszczg,
ld,no6ci. Dzigki nim rn,oina b4d2 realizowai inne cele, na

kt6re brak bylo przedtem 6rodk6w finanscrvych, b4d2 udo,
stgpniai ludnoSci korzystanie ze Srviadczeir zaklad6w uiy,
tecznoSci publicznej, ustalaj,4c niisze laryly oplat.

Roine s4 Srodki i drogi, wicC4ce do racjo,naitzacji go,
spo.darki. \7 jednyin wypadku bgdzie to l4czenie kilku
przedsigbiorstw w jedn4 jednostkg administracyjn4, w in,
.nyrn znr5w wypadku standaryzacja, centralizacia i t, p. za,
kup6w czy zbytu, w jeszcze in,nym wypadku przestawr:r
nie struktury i orgarizacji biurokratycznej na kupieck4,
w jeszcze innyrn wyp:dku zmiana zasad ekspioatacji
przcdsigbiorstw i t. d. Racjonalizacja nie da sig jcdnak me,
;chaniczrie i :clen:ai1 cznie pr:cprowadzaf, lec,: musi t';i
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poprzedzona staranncm przeBracowaniem zagadnienie'

musi pol"gad na dostos'oq'aniu do rnieiscorvyeh stosunr

k6w i warunk6w, oraz musi rried na wzglgdzic interes

i dob,ro gmi'nY i jej ludno6ci'

Z tego wszystkiego wynika' ie gospodarka gminna'

to wprawdzic trudne, leaz zarazem wdzigczne poh dzialer

nia. Osi4g,anie na tem polu moiliwie nrikorzystaicjszych

wynik6w pdwinno byd d4ieniem wszydlCi'ch tych' kt6rym

zrufanie wsp6lobywateli powierza mandat radntgo miei'

,skiego, wzgigdnie czlonka zan4du mieiskiego' Tecy tei ic'

dy"i. ludzic, kt6rzy zamieruejl poSwigcid swc s*y pracy

w dziedzinic gospodarki samorz4'dowoi i kt6rzy dai+ 1y

koimig, ie te ich Praca przynicsie poiytek gminic' Pair

stwtr i spolcczefistwu - zasluguj4 n. przyrnanie irn

udzialu i wply'*'u na &ialatrno{t gospodarczq saoorz4du'
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