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Sukces
czy

porażka?

Pan prezydent L. Nadbereżny podsumował 2 lata swoich
rządów. Przedstawił je jako pasmo swoich sukcesów. Czy
odpowiada to rzeczywistości?

Renata Butryn b. Poseł na Sejm: "Z punktu widzenia rządzących sukces, z mojego punktu widzenia, obywatelki – porażka.
Największą jest brak dużego inwestora, który zagwarantowałby ciekawe
i wysokopłatne miejsca pracy. To praca, a nie „socjal”, jest istotną
wartością gwarantującą stabilność rodzinie. Rozwojowi lokalnego biznesu na pewno nie służy wzrost
opodatkowania przedsiębiorców w minionych 2 latach. Uważam, że jest to osobista porażka prezydenta
Nadbereżnego. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, to zniknie
z rynku. Decyduje bowiem rachunek ekonomiczny: opłacalność, perspektywa Autorzy:
rozwojowa, stabilność prawa i niskie podatki. Nasi przedsiębiorcy zaczną
przenosić swoje firmy poza powiat stalowowolski, albo poza granice naszego
kraju. Nie zaryzykują nowych inwestycji i z czasem może się okazać, że jedyne
Renata Butryn
dobre miejsca pracy będą w urzędzie miasta i starostwie powiatowym,
w większości zajęte przez „swoich”. Będą też bankructwa, szczególnie małych
i średnich firm. Prezydent pochwalił się przede wszystkim tym, co zrobi, bo zrobił
naprawdę niewiele. Ciąg dalszy strona 2
Dariusz Przytuła

Ciągłe konferencje i podpisywanie porozumień nie zbuduje nam drogi Via
Carpathia – rozmowa z Elżbietą Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Dariusz Przytuła wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stalowej Woli w latach 2006 – 2010 i 2010- 2014:
„Kiedyś na Sesji Rady Miejskiej powiedziałem, Pan Nadbereżny
(PiS) nigdy nie był osobą bezrobotną, partia zawsze zadbała o
pana Nadbereżnego. Partia dała pracę również tą w
„konkursach”. Pan Nadbereżny nie napisał nigdy CV i nigdy tego
nie zrobi. W PiS uprawia się wręcz kult zdolnego człowieka, który
nie potrzebuje wiceprezydenta. Pragnę zauważyć, że „złote
dziecko” PiS zatrudnia armię doradców, którzy wymagają
wynagrodzenia, a ich wynagrodzenia przewyższają koszty
powołania
wiceprezydenta. Minęło 2 lata rządów pana
Nadbereżnego, i w mojej ocenie to nie było gospodarzenie i
praca, ale nieustanny lans, za który my podatnicy płacimy.
Jeszcze większa sitwa, niż za poprzednika. Pełno Misiewiczów i
PiSiewiczów pozatrudnianych w Urzędzie Miejskim i w podległych
gminie jednostkach”.

Ogłoszenie sukcesu w walce z bezrobociem w Stalowej Woli jest
zwykłym przekłamaniem pana Nadbereżnego. Chwali się on, że
przez ostatnie 2 lata bezrobocie w Stalowej Woli zmniejszyło się
o 1072 osoby. Pan Prezydent nie „pochwalił się” natomiast, że w
tym samym czasie liczba mieszkańców Stalowej Woli zmniejszyła
się o prawie 1500 osób. Nasze miasto drastycznie i dramatycznie
wyludnia się, młodzież studiująca tu nie pozostaje, wyjeżdża do
większych ośrodków gospodarczych i szybko rozwijających się.
Przypomnę słowa napisane w broszurach wyborczych i listach,
które pan Nadbereżny kierował do mieszkańców w 2014 roku:
„Mam wieki i ambitny plan powstrzymania odpływu mieszkańców
naszego miasta, a jednocześnie ofertę dla osób, które myślą o
powrocie z emigracji”.
Już za trzy miesiące Stalowa Wola będzie liczyła 59 tys.
mieszkańców, od dwóch lat nasze miasto opuszczają młodzi,
będziemy niedługo wybierać burmistrza, nie prezydenta.
Liczba mieszkańców – stałe zameldowanie:
2014 – 61 603 (stan na 31 grudnia)
2015 – 60 844 (stan na 31 grudnia)
2016 – 60 465 (stan na 30 czerwca)
2016 – 60 165 (stan na 30 listopada)

Dane: Urząd Miasta Stalowa Wola

Sukces czy porażka ? ………… Inwestycje, które planuje, wiążą
się z wydatkami na późniejsze ich administrowanie i utrzymanie,
jak chociażby Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej.
Skąd zwiększone wpływy do budżetu miasta, które
zrównoważyłyby rosnące wydatki? Nie ma takich wskazań w
wypowiedziach władz, więc należy spodziewać się kolejnego
wzrostu różnych opłat i podatków dla przedsiębiorców. Będzie
się nakręcać spirala zadłużenia miasta, (prezydent już planuje
wziąć nowe kredyty), a realizacja wielu inwestycji rozciągnie się
na lata.
Wobec takiej perspektywy, czy mogą cieszyć symbole „sukcesu”
2 lat rządów PiS w naszym mieście - drzewko solarne, rowery,
pięknie pomalowane kosze na śmieci i ławeczka dla
zakochanych?"

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Zdjęcia: Jerzy Bednarowicz
Dariusz Przytuła

13 grudnia 2016 r. Uroczystości w Stalowej Woli zorganizowane przez Platformę Obywatelską, Komitet Obrony Demokracji, Nowoczesną.
 Złożono kwiaty i zapalono znicze przy kamieniu upamiętniającym śmierć Zbigniewa Tokarczyka.
 Złożono kwiaty i zapalono znicze pod krzyżem przy HSW. Małgorzata Czwarno-Sieroń odczytała Apel oddający hołd osobom zmarłym i
represjonowanym przez komunistyczne władze.
 Spotykanie przy wejściu do Klasztoru w Rozwadowie. Wspólnie upamiętnienie aresztowania działaczy Solidarności w dniu 14 grudnia 1981 r.
Renata Butryn odczytała Apel do parlamentarzystów PiS ze Stalowej Woli, w którym zaznaczyła, że nowe przepisy w sprawie zgromadzeń
publicznych, przygotowane przez grupę posłów z PiS i procedowane w parlamencie, zagrażają podstawowym wolnościom i prawom
obywatelskim. Zwrócono się również do prezydenta Andrzeja Dudy aby nie podpisywał ustawy i poszanował prawa obywatelskie.
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Ciągłe konferencje i podpisywanie porozumień nie zbuduje nam drogi Via Carpathia
– rozmowa z Elżbietą Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Za nami kolejna konferencja PiS w Łańcucie odnośnie budowy
trasy Via Carpathia, czy to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej jej
wybudowania?
Gdyby liczba konferencji PiS na temat Via Carpathia miała
przełożyć się na powstanie odcinka S19, który stanowi polską część
tej drogi, to ona już dawno zostałaby wybudowana. Budowę S19
rozpoczął rząd PO. To za rządów PO-PSL wynegocjowano
największy budżet dla Polski ze wszystkich krajów UE i dlatego są
pieniądze na infrastrukturę. Tymczasem PiS kłamiąc w żywe oczy
wmawia ludziom, że wszystko co się stało w infrastrukturze to dzięki
nim. Ja bym jednak proponowała wziąć się do pracy i zadbać o to
co jeszcze przed nimi, ponieważ już widać opóźnienia i to nie tylko
w kwestii S19, ale chociażby w sprawie obwodnica Stalowej Woli i
Niska. Zgodnie z harmonogramem naszego rządu obwodnice miały
powstać do 2019 roku, a rok później miał być zbudowany odcinek
szybkiej drogi S-19 od Rzeszowa do Lublina. Tymczasem, w na
moją interwencję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie opóźnień otrzymałam odpowiedz, że rozpoczęcie robót
budowlanych przewidywane jest na II połowę 2018 r., zaś ich
zakończenie na połowę 2021 r. Nie mówiąc o tym, że ponad rok
trwał wybór potencjalnych wykonawców robót.
Czyli mamy kolejny maraton obietnic?

Kącik
Porad

Praktycznych

Tak. Budowa polskich odcinków S19 będzie możliwa przede
wszystkim z funduszy zarezerwowanych dla państw objętych
polityką spójności. Warunkiem uzyskania środków jest
przygotowanie właściwej dokumentacji oraz znalezienie
finansowania. I tutaj rządy wszystkich krajów, przez które ma
biec Via Carpathia muszą się porozumieć i wspólnie wystąpić o
pieniądze. PiS podpisuje kolejne dokumenty intencyjne, a
tymczasem chociażby Słowacja nie składa wniosku o drogę,
która łączy się z naszą S19 od Barwinka ponieważ wybrała inną
trasę, która łączy się z naszą S3. Podkreślam, dotychczas
żaden z rządów zainteresowanych państw nie złożył wniosku o
pieniądze unijne, który dotyczyłby Via Carpathia.

Kontakt z redakcją:
kontakt@budzetobywatelski.net

W takim razie po co to wszystko?
To całe gadanie, przyjazdy oficjeli na Podkarpacie, to czysta
promocja PiS. To również próba przykrycia złych decyzji rządu,
takich jak chociażby nieprzygotowana i wprowadzana w
pośpiechu reforma edukacji. Uczniowie i rodzice są
zdezorientowani, ponad 10 tyś nauczycieli może stracić pracę, a
samorządy które budowały i remontowały gimnazja z funduszy
unijnych będą zwracać gotówkę do Brukseli. PiS kombinuje, że
jak zaleją ludzi pozytywnymi informacjami to te negatywne
zbledną. Ale nie zbledną. Nadal pozostaną, a PiS musi wreszcie
skończyć obiecywać i zabrać się za budowę następnych
odcinków S19, które będą kontynuacją tych, które myśmy
budowali. Na cały odcinek Rzeszów – Lublin zostały ogłoszone
przetargi w ubiegłym roku, jeszcze przed wyborami. Teraz czas
na drugi, bardzo ważny dla Podkarpacia odcinek Babica –
Barwinek. Jest to bardzo trudna terenowo i środowiskowo trasa:
7 obszarów Natura 2000, rezerwat przyrody, 2 parki
krajobrazowe i 4 obszary chronionego krajobrazu. To podczas
naszych rządów rozpoczęły się prace koncepcyjne nad tą drogą,
a w listopadzie ub. roku została wydana decyzja środowiskowa
na jej budowę. Ja życzę PiS z całego serca, aby udało im się
wybudować całą trasę przez Polskę, ale żeby to zrobić ktoś
wreszcie musi zacząć pracować zamiast się tylko promować.

Bezpieczniejsze dziedziczenie.
Od 18.10.2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące
dziedziczenia. To niezwykle istotna zmiana, szczególnie
dla tych spadkobierców, którzy dziedziczą spadek
obciążony długami. Zdarzało się, że spadkobiercy o tym
nie wiedzieli i jeśli nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu
spadku lub o przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza
odpowiadali za długi w całości.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada
za długi spadkowe tylko do wartości tego spadku. Aby to było możliwe, należy
sporządzić spis inwentarza i złożyć go w sadzie właściwym dla miejsca spadku, tj.
sądu, w którym miał ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeśli tego miejsca
nie da się ustalić, to sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy
lub jego część. To ważna i korzystna zmiana, o której warto pamiętać.
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Rozmowa z Renatą Butryn b. poseł obecnie przewodniczącą struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej
- Czy jest jakiś polityk PiS, którego Pani docenia?
Długo się zastanawiałam i tylko jednego ministra w rządzie PiS -u oceniam pozytywnie - Annę Streżyńską.
Generalnie nasza gospodarka słabnie, ostatnie dane GUS dowodzą, że rozwija się ona najsłabiej od 3 lat. Mamy wręcz zastój inwestycyjny, co doskonale
widać na przykładzie naszego miasta (zero inwestycji dających przychód zasilający miejską kasę, stąd kredyty).Zachód dystansuje się od Polski, Francuzi i
Niemcy nie chcą z nami rozmawiać, a główni sojusznicy PiS-u - Wielka Brytania wykluczyła się z UE, Węgrzy nas "ograli", ściągając do siebie wielki biznes.
Zresztą, kto chciałby inwestować w kraju, w którym rząd nie przestrzega konstytucyjnego porządku i mówi o nacjonalizacji? To lewicowo-populistyczne
mrzonki, za które w przyszłości słono zapłacimy. Jeżeli chodzi o osiągnięcia posła Webera, to należy zapytać o nie jego wyborców .Może wiedzą coś o jego
poselskich inicjatywach i działaniach na rzecz regionu i miasta. Dostrzegam tylko nieustanny "lans" pana posła przy tematach, które wypracowałam w
poprzedniej kadencji. Najgorsze jest to, że wszystkie terminy, ważnych dla rozwoju Stalowej Woli, inwestycji, są przesuwane - wykonanie obwodnicy i
odcinka S - 19 z Rzeszowa do Lublina o 4 lata, podpisanie kontraktów w HSW o kolejne miesiące.(...)
– Co było największą porażką tej ekipy rządzącej?
Zdecydowanie - atak na Konstytucję i Trybunał Konstytucyjny. To jest niedopuszczalne w cywilizowanym, demokratycznym świecie. W kraju, który słusznie
szczyci się tym, że jako jeden z pierwszych w świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, uchwalił Konstytucję, czyli kartę praw podstawowych, takie
postępowanie jest wręcz haniebne i zhańbi cały PiS , co zostanie zapisane na kartach historii. Nie wiem, czy ludzie zdają sobie do końca sprawę z tego , co
się dzieje, ale demokracja umiera po cichu. Zaraz potem umrze praworządność - prokuratura, sądy, a na końcu umrze wolność.
– Czy Stalowa Wola zawdzięcza coś specjalnego rządom PiS?
Stalowa Wola "zawdzięcza" rządowi PiS częste, propagandowe i bezowocne wizyty. Przy okazji odbywa się lans miejscowych polityków. My mieszkańcy
mamy się cieszyć z wybudowanego za nasze pieniądze żłobka, z Centrum Sportu, dla którego nie ma biznesplanu i do którego będziemy dokładać.
Prezydent miasta zaciąga coraz większe kredyty, a zamiast obniżać podatki, co szumnie zapowiadał, to je podwyższa.
– Czy PiS ma z kim przegrać kolejne wybory parlamentarne?
Mam takie wewnętrzne przekonanie, że po to jest "rozbrajany" Trybunał Konstytucyjny, aby następne wybory były "fasadowe", takie jak np. na Białorusi.
Dlatego należy być zaangażowanym w obronę wartości demokratycznych. To jest moralna odpowiedzialność każdego z nas. Potem możemy dywagować,
czy ktoś zagrozi PiS - owi w wyborach. Uważnie obserwujmy, co dzieje się na Węgrzech i wyciągajmy właściwe wnioski.
– Czy w ramach „dobrej zmiany” Jarosław Kaczyński powinien zastąpić premier Beatę Szydło?
Polacy zbiednieli, bo złoty wyraźnie się osłabił, i moim zdaniem, będzie to trwała tendencja. Złe decyzje gospodarcze, nadmierne rozdawnictwo pieniędzy (np.
należało wprowadzić jakiś próg dochodowy w ramach programu 500+ i rozciągnąć finansowanie na dzieci po 18 roku życia, które się uczą) sprawiają, że
jesteśmy niemal "bezbronni" w razie jakiegokolwiek kryzysu światowego. Z dnia na dzień możemy stać się drugą Grecją. Określenie "dobra zmiana" zaczyna
nabierać w moim odczuciu ironicznego znaczenia. Jest to "zmiana" nieodpowiedzialna, populistyczna i zagrażająca dalszemu zrównoważonemu rozwojowi
Polski, a przede wszystkim rozwojowi demokracji. Wobec powyższego, jakie ma znaczenie czy na czele rządu będzie pani Szydło, czy pan Kaczyński.
Żadnego.
- Dziękuję za rozmowę.

Pragnę podziękować Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego prof.
Andrzejowi Rzeplińskiemu za solidną i rzetelną pracę prawnika.
Jeszcze jako członek Komisji Ustawodawczej miałam
niewątpliwy zaszczyt kilkakrotnie wysłuchać sprawozdań pana
Prezesa oraz obserwować na bieżąco pracę Trybunału
Konstytucyjnego pod jego przewodnictwem. Przede wszystkim
prof. Andrzej Rzepliński pozostanie w mojej pamięci jako
człowiek niezłomny, stojący na straży naszej Konstytucji i
wolności obywatelskich. Jego postawa może być bez wątpienia
wzorem dla prawników, dla wszystkich, którym leży na sercu
równość obywateli wobec prawa, niezawisłość sądów i
poszanowanie wolności oraz godności każdego obywatela.

19 grudnia 2016 r. zakończyła się kadencja Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego Pana Profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Panu
Profesorowi jednakże tytuł ten przysługiwać będzie dożywotnio i zawsze
będzie on wzorcem wielkiego człowieka nieugiętego w walce o
poszanowanie prawa. Dali temu wyraz adwokaci na Krajowym Zjeździe
Adwokatury w Krakowie i oczywiście postawa Pana Profesora jest też i
będzie inspiracją dla tych wszystkich Polaków, którym drogie są takie
wartości jak Konstytucja, demokracja, wolność i poszanowanie praw
człowieka. Niestety w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać,
aby funkcję tę objął człowiek podobnego chociażby formatu, gdyż jak
powiedział Pan Profesor Prezesem Trybunału zostanie „ten kogo mianuje
Prezydent”. To jest prawda i niestety ja się jej boję.
Dziękujemy Panie Prezesie za wszystko co Pan robił i czego nie robił
przez ten ostatni rok trudny dla nas, dla Polski i oczywiście dla Pana.
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