Program Samorządowy
Komitetu Wyborczego
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w Bytomiu

Bytom
Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość

Oddajemy do rąk bytomian „Program samorządowy Komitetu Wyborczego
Wyborców Prawo i Sprawiedliwość” w Bytomiu , przygotowany przez grono członków
i sympatyków PiS, reprezentujących różne obszary życia gospodarczego, społecznego
i kulturalnego naszego miasta.
W czerwcu 2012 roku w bytomskim Referendum odwołaliśmy prezydenta Piotra
Koja i popierającą go Radę Miejską. W świetle zgodnej oceny głosujących, czas rządów
koalicji Platformy Obywatelskiej i stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto okazał się dla
naszego miasta czasem zmarnowanym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, iż nowe władze
wybrane po Referendum odwrócą tę niekorzystną sytuację, a Bytom będzie w końcu
zarządzany planowo i traktowany tak, jak na to zasługuje. Byliśmy przekonani, że mocny
głos bytomian, będzie od tej pory ważnym wyznacznikiem działań podejmowanych przez
każdą nową władzę. Niestety, prezydent Damian Bartyla i popierająca go większość
radnych nie sprostali pokładanym w nim nadziejom. Nie przeprowadzono koniecznych
zmian na stanowiskach kierowniczych jednostek miejskich. Nie sporządzono Bilansu
Otwarcia ukazującego, w jakim stanie znajdowało się miasto w chwili opuszczenia rządów
przez koalicję PO – BPM. Na najwyższych stanowiskach w mieście pojawili się ludzie
jednoznacznie kojarzeni z odwołaną przez bytomian Platformą Obywatelską. Historia
zatem zatoczyła koło, a w bytomskiej polityce znowu królować zaczął chaos i brak
pomysłu na miasto.
Prawo i Sprawiedliwość zmieni to, wprowadzając szereg nowych propozycji, które
zmienią oblicze naszego miasta. Już w kadencji 2012 – 2014 radni PiS przeciwstawiali się
wielu niekorzystnym dla Bytomia i jego Mieszkańców propozycjom. To dzięki naszym
działaniom nie sprywatyzowano Zakładu Budynków Miejskich w Bytomiu, a co za tym
idzie nie zlikwidowano wielu miejsc pracy. Opowiedzieliśmy się przeciwko planowanej
przez prezydenta dzierżawie sieci wodno-kanalizacyjnej, co mogło, w naszej opinii
skutkować znaczącymi podwyżkami opłat ponoszonych przez mieszkańców Bytomia, ale
przede wszystkim wyprowadzałoby zmodernizowaną sieć poza jakąkolwiek kontrolę
społeczną.
Pragniemy przypomnieć, że to za czasów rządów PiS 2005-2007 Polska rozwijała
się najszybciej. I tak PKB w ciągu dwóch lat wzrósł o ponad 13%, eksport wzrósł o 1/3,
inwestycje o 40%,a inwestycje budowlane wzrosły o 60%, inwestycje zagraniczne także
wzrosły o 60%. Bezrobocie to wielka plaga, spadło z 17,6% do 11,2%, tj. o 1/3. Płace
wzrosły o 12%. Wzrosły emerytury i renty. Bardzo wysokie były ceny produktów rolnych, a
więc i dochodowość rolników i mieszkańców wsi. Wzrosły dochody przedsiębiorstw.
Obniżyliśmy podatki. Potrafiliśmy znakomicie wykorzystać środki europejskie, a roczny
deficyt obniżyliśmy do poziomu 1,9 PKB, tj. do niespełna23 mld zł w 2007roku. Po raz
pierwszy od dziesięcioleci w połowie roku budżetowego zanotowaliśmy nadwyżkę
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dochodów nad wydatkami. Nawet Komisja Europejska przyznała, że tak olśniewający
wzrost gospodarczy w Polsce nie jest głównie skutkiem napływających funduszy unijnych,
lecz rezultatem działań wewnętrznych. Taką politykę proponujemy także Bytomiowi.
Bytom zasługuje na lepsze władze. Na władze wsłuchane w głos mieszkańców,
a nie w swoje rozdmuchane ego i poczucie nieomylności. Bytom zasługuje na Prawo
i Sprawiedliwość!

Czas pustych obietnic i straconych szans minął.
Czas konkretów PiS nadchodzi.
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Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci jest wartością nadrzędną. Samorząd musi
współpracować z mieszkańcami, policją, szkołami i instytucjami powołanymi do zapewnienia
spokoju i bezpieczeństwa. Przywrócimy sprawiedliwość i prawo równe dla wszystkich,
przyjazne dla uczciwych ludzi, uczciwych przedsiębiorców, ale groźne i stanowcze dla
przestępców. Walka z przestępczością musi być ostra i twarda. Będziemy prowadzić politykę
ochrony obywateli i porządku publicznego przed wszelkimi aktami bezprawia. Wzorem dla
nas będzie program „Zero Tolerancji”, skutecznie sprawdzony przez Burmistrza Nowego
Yorku Rudolfa Giulianiego. Bezprawne naruszenia, nawet stosunkowo drobne, dóbr
obywateli będą spotykać się ze stanowczą i niezwłoczną reakcją. W centrum troski powinni
stać obywatele, którzy padli ofiarą przestępstw i wykroczeń lub są na nie narażeni.


Zreorganizujemy i dofinansujemy Straż Miejską:



Zapewnimy wsparcie materiałowe dla Policji.



Doprowadzimy do zwiększenia obecności Policji i Straży Miejskiej w miejscach,
gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego, zwłaszcza w porze
nocnej.



Będziemy dążyć do wyeliminowania spożywanie napojów alkoholowych w miejscach
publicznych, szybko i skutecznie reagować będziemy na sygnały od mieszkańców.



Będziemy stanowczo reagowali na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim.
(pozbawienie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych).



Podejmiemy działania w celu rozszerzenia i ulepszenie działania monitoringu
w Bytomiu.



Położymy nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach oraz w miejscach, gdzie
najczęściej przebywają dzieci i młodzież.



Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci, poprzez regularne dbanie
o sprawne działanie sygnalizacji świetlnej oraz odpowiednie oznakowanie poziome
i pionowe ulic.

Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu dysponuje przemyślanym i spójnym
programem poprawy bezpieczeństwa. Zmiany te wprowadzimy w życie w przekonaniu,
że dzięki nim bytomskie rodziny będą bezpieczne.

Z nami bezpieczniej !
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Przedsiębiorczość i Samorządność

Naszego miasta nie stać na dalsze eksperymenty ekonomicznych dyletantów. W tych
wyborach zadecydujemy, czy Bytom znajdzie się wśród najlepszych - w samorządowej
ekstraklasie – czy tez nadal okupować będzie najniższe pozycje rankingów.



Opracujemy w szerokich konsultacjach Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W pracach nad powstaniem tego dokumentu, będącego odzwierciedleniem
zapotrzebowań miasta, uczestniczyć muszą mieszkańcy oraz radni wraz z zespołem
ekspertów z różnych dziedzin.



Opracujemy plany rozwoju poszczególnych dzielnic. Korzystając z doświadczeń
mieszkańców dzielnic Bytomia oraz fachowej wiedzy ekspertów, w oparciu o Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, dążyć będziemy do maksymalnego wykorzystania
potencjału tkwiącego w dzielnicach naszego miasta.



Priorytetowo potraktujemy pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
Powołamy w pełni profesjonalną komórkę do spraw pozyskiwania funduszy z Unii
Europejskiej. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych i przeznaczanie ich na
naprawdę potrzebne miastu cele musi zastąpić politykę inwestycji na kredyt!



W większym stopniu zaangażujemy instytucje gminne w informowanie o środkach
pomocowych.



Pierwszeństwo dla przedsiębiorców lokalnych przed zewnętrznymi. Będziemy
promować przedsiębiorstwa lokalne. Wspieranie bytomskiej przedsiębiorczości to
szansa na zwiększenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Więcej dobrych firm to więcej szans dla wszystkich.



Wspierać będziemy zakładane i już istniejące Spółdzielnie Socjalne, których
nadrzędnym celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego
osób czasowo pozbawionych pracy. Ta cenna inicjatywa zyska nasze wsparcie !



Wypracujemy nową jakość samorządu. Mieszkańcom miasta udostępnimy możliwość
wnoszenia pod obrady Rady Miejskiej projektów uchwał



Urzeczywistnimy konsultacje społeczne, które mają uwzględniać rzeczywiste
problemy, potrzeby i priorytety mieszkańców.



Dążyć będziemy do utworzenia w Bytomiu Biura Porad Obywatelskich, udzielającego
bezpłatnych porad prawnych wszystkim mieszkańcom miasta.
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Podejmiemy niezbędne kroki w celu wprowadzenia transmisji internetowej
z posiedzeń bytomskiej Rady Miasta.



Przywrócimy preferencyjne stawki czynszowe
i kombatanckich działających w naszym mieście.

dla

organizacji

społecznych

Tylko realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości zapewni zrównoważony rozwój
naszego miasta oraz rewitalizację dzielnic i obszarów zdegradowanych.
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Przywrócimy Blask Miastu

Nie mamy wątpliwości, że Bytom potrzebuje nowych rozwiązań. Potrzebuje ludzi,
którzy odważnie sięgną nie tylko po rozwiązania stosowane przez najlepszych, ale także
opracują własne, nieszablonowe propozycje. Tylko w ten sposób możemy rozwiązać
problemy, które w ostatnich latach, przykrywano propagandową mieszanką pustych słów,
drobnych osiągnięć i niespełnianych obietnic.



Zainicjujemy powstanie Funduszu Odbudowy Bytomia. Specjalny fundusz, na który
datki finansowe wpłacać będzie mógł każdy zainteresowany, przeznaczony zostanie w
całości na renowację i odnowę bytomskich kamienic.



W celu ograniczenia ilości szpecących miasto napisów na murach, podejmiemy
inicjatywę „legalnego graffiti”. Wspólnie z kibicami „Polonii” Bytom oraz młodymi
artystami, wytypujemy miejsca (np. wiadukty, oszpecone mury, mosty etc), które będą
mogli ozdobić swoimi, skonsultowanymi wcześniej, estetycznymi obrazami.



Będziemy egzekwować konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego
wobec osób i urzędników odpowiedzialnych za narażenie na zagrożenie życia lub
zdrowia obywateli Bytomia.



Opracujemy i wdrożymy Program Renowacji Kamienic. Piękne, secesyjne
kamieniczki Bytomia muszą odzyskać blask. Zadbamy także o właściwe
wyeksponowanie bytomskiej moderny. Przy renowacji zabytkowych kamienic, ściśle
współdziałać ze sobą muszą wszystkie powołane do tego organy, od konserwatora
zabytków po administratora budynku



Dążąc do zlikwidowania zaśmiecających miasto ogłoszeń, naklejanych na murach,
latarniach czy znakach drogowych, zainstalujemy specjalne tablice przeznaczone do
nieodpłatnej ekspozycji tego typu materiałów.



Zadbamy o właściwą segregację śmieci.



Psie odchody to nie tylko problem natury estetycznej. To także poważny problem
epidemiologiczny, dlatego też, zwiększymy ilość koszy na psie odchody, a także
zakupimy dalsze specjalne odkurzacze służące do usuwania wydalanych przez nasze
psy substancji. Wartym pokreślenia jest fakt, iż odkurzacze takie nie służą tylko do
sprzątania psich odchodów. Z łatwością radzą sobie też z niedopałkami, resztkami
jedzenia, papierkami, a nawet z puszkami po napojach.



Przeprowadzimy społeczną kampanię edukacyjną, mającą na celu wyrobienie
przyzwyczajenia właścicieli psów, do sprzątania po swoich czworonogach.
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W celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta opracujemy i wprowadzimy „Program
bezdomności zwierząt domowych”.



Będziemy promować postawy ekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców
Bytomia.
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Sport i Rekreacja
Ważne miejsce w życiu każdego człowieka zajmują sport i rekreacja, są one wpisane
w całokształt życia człowieka, łącząc w sobie wiele pozytywnych aspektów. Promocja sportu
i mody na zdrowy styl życia powinny stać się jednym z priorytetów odpowiedzialnej władzy.
Dlatego też:



Zatroszczymy się o tereny zielone, place i skwerki.



Dążyć będziemy do rekultywacji parków miejskich we wszystkich dzielnicach.



Będziemy otwarci na problemy działkowców. Wspierać będziemy inicjatywy tej
społeczności.



W miarę możliwości finansowych, zmierzać będziemy do budowy otwartych kąpielisk
w każdej dzielnicy Bytomia.



Rozwiniemy program rekreacji poprzez stworzenie ścieżek rowerowych łączących
miasto z terenami zielonymi, Wzorując się na przykładach miast ościennych inicjować
będziemy powstawanie parków linowych oraz miejsc do rekreacji w dzielnicach.
Utworzymy nowe skateparki i bezpieczne miejsca do gimnastyki rekreacyjnej dla
całej rodziny. Zimą, we współpracy z bytomska strażą pożarną, w ramach akcji
„bezpieczna ślizgawka” zorganizujemy w każdej dzielnicy przynajmniej jedno
przyszkolne, niepłatne lodowisko.



Zreformujemy system finansowania małych klubów sportowych.



Wspierać będziemy społeczne inicjatywy sportowe. Organizowanie turniejów, imprez
sportowych i innych społecznych inicjatyw. Także w tych sprawach prowadzić
będziemy szerokie konsultacje z mieszkańcami. Wspólnie z nimi przeanalizujemy
możliwość utworzenia miejskiego konkursu inicjatyw sportowych.

9

Kultura:
Twórczość kulturalna i uczestnictwo obywateli w różnych formach kultury zawsze
były doceniane przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości. W Bytomiu, niezbędnym wydaje się
utworzenie całościowej i przemyślanej strategii, dążącej do stałego wzrostu poziomu kultury
wysokiej w naszym mieście. Konieczne jest także wypracowanie nowych, ciekawych form
aktywności kulturalnej dla młodzieży oraz szersze promowanie wydarzeń i imprez
kulturalnych.



Stworzymy miejski konkurs na inicjatywy kulturalne.
Warunki konkursu zawarte będą w regulaminie. Inicjatywę skierujemy głównie do
stowarzyszeń, fundacji, osób prywatnych oraz instytucji pozamiejskich.



Będziemy wspierali organizacje pozarządowe działające w obrębie kultury,
szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.



Wesprzemy inicjatywy mieszkańców miasta w dziedzinie kultury, szczególnie
inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież - zapewnimy pomoc merytoryczną,
organizacyjną oraz - w miarę możliwości - finansową.



Będziemy promować Operę Śląską oraz Muzeum Górnośląskie – największą
instytucję kulturalną województwa śląskiego. Przy współpracy z Muzeum
organizować będziemy wystawy czasowe, prezentujące zbiory i ciekawe kolekcje
zgromadzone przez mieszkańców naszego miasta.



Dofinansujemy, także środkami prywatnymi, zakupy nowych książek oraz czasopism
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.



W miarę możliwości, odrestaurujemy i wyeksponujemy przedwojenne szyldy i
reklamy, przebijające spod warstw farby i tynku na elewacjach wielu bytomskich
kamienic.



Przeanalizujemy możliwości związane z renowacją obiektów, będących świadkami
industrialnej świetności miasta.



Wśród młodzieży upowszechnimy wiedzę o przełomowych wydarzeniach w dziejach
Polski, Śląska i naszego miasta oraz o wybitnych postaciach, zarówno współczesnych
jak i historycznych. W szczególności będziemy pamiętać o kolejnych rocznicach
Powstań Śląskich, rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia
rocznicy stanu wojennego i pacyfikacji KWK Wujek, a także innych ważnych
wydarzeniach z dziejów Polski i województwa śląskiego.
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Nawiążemy partnerska współpracę z właścicielami bytomskich zabytków, szczególnie
tymi nieinstytucjonalnymi.



Stworzymy gminną ewidencje zabytków, której stała aktualizacja umożliwi racjonalną
gospodarkę przestrzenna miasta, szczególnie w rejonie śródmieścia.

W naszych działaniach na rzecz rozwoju kultury będziemy wykorzystywać także
dorobek Kongresu Kultury Województwa Śląskiego, który odbył się w dniach 23-24 września
2010 roku. Kongres zilustrował stan kultury w naszym województwie oraz zdefiniował
kierunki koniecznych zmian, służących wykorzystaniu możliwości, jakie daje kultura, dla
rozwoju zarówno społeczności lokalnych, jak i całego województwa.

Będziemy dbać o rozwój kultury oraz ochronę jej dziedzictwa.
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Promocja:

Bytom jest miastem o bogatej przeszłości historycznej, terenem gdzie w przeszłości
zamieszkiwały różne grupy kulturowe i religijne, różne narodowości. Doprowadzimy do
stworzenia platformy, łączącej dawnych mieszkańców Bytomia i ich potomków
zamieszkujących dzisiaj poza granicami Polski, z współczesnym Bytomiem.



Opracujemy nową, kompleksową strategię promocji naszego miasta.



Dokonamy koniecznych zmian w organizacji pracy Biura Promocji Miasta.



Włączymy uznane autorytety Bytomia w promocję naszego miasta.



Dążyć będziemy do przywrócenie ulicy Dworcowej reprezentacyjnego wyglądu.
Prestiżu deptakowi nie przywrócą zakazy uderzające w bytomian, jak na przykład
zakaz ruchu dla taksówek Prestiż można odzyskać poprzez przywrócenie głównej
ulicy miasta nietuzinkowych sklepów, przytulnych kafejek, lub też obiektów
handlowych znanych, cenionych i markowych firm a nie lumpexów, tanich butów,
sklepów chińskich czy punktów kredytowych. Warto wspomnieć, iż tylko w roku
2009 z ulicy Dworcowej zniknęła księgarnia Matras i znajdujący się w podwórzu
sklep modelarski, a z centrum, przeniósł się na peryferie sklep zaopatrujący
bytomskich artystów – plastyków. To dowody degradacji kulturowej miasta, które
w sposób oczywisty nie służą pozytywnemu wizerunkowi naszego miasta. Duży
nacisk położymy na renowację oficyn i podwórek ulicy Dworcowej. Właściwie
wykorzystane mogą stać się jedną z klimatycznych wizytówek naszego miasta.



W promocji naszego miasta wykorzystamy tajemnice historii Bytomia takie jak
np. znana całej Polsce zagadka Szybu Południowego dawnej kopalni Miechowice
oraz liczne podziemne trasy umiejscowione w wielu miejscach naszego miasta.
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Oświata
Dobra szkoła to szkoła, która w nowoczesny sposób przekazuje wiedzę i sprawności
niezbędne we współczesnym świecie, umiejętnie łącząc funkcję dydaktyczną z funkcją
wychowawczą i opiekuńczą. To szkoła, której celem jest wszechstronny rozwój uczniów,
której uczniowie, bezpieczni od przemocy i poniżenia, odczuwają satysfakcję z uczęszczania
do niej. Dobra szkoła to także szkoła, w której nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni są
doceniani i należycie wynagradzani. Głos na Prawo i Sprawiedliwość to wybór lepszej szkoły
i skuteczniejszego nauczania.


Będziemy dbać o ciągły wzrost poziomu nauczania w bytomskich szkołach.



We współpracy z Strażą Miejską i Policją zwiększymy poziom bezpieczeństwa
uczniów w bytomskich szkołach.



Wesprzemy szkolne biblioteki.



Podejmiemy działania skierowane na promocje trzeźwości wśród nastolatków, a także
prelekcje i programy oświatowo - wychowawcze na temat zagrożeń, jakie niosą
narkotyki i inne używki.



Dążyć będziemy do wypracowania szerokiej oferty zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży szkolnej. Będziemy wspierać młodzieżowe organizacje
pozarządowe, które organizują młodym ludziom czas wolny.



Otwarci będziemy na projekty mające na celu zwiększanie liczby dzieci objętych
edukacją przedszkolną.



Będziemy namawiać przedsiębiorców do dofinansowania klas zawodowych w
technikach i szkołach zawodowych.



Ułatwimy nauczycielom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.



Obejmiemy planami modernizacyjnymi obiekty należące do oświaty.

Szkoła powinna ponadto aktywnie uczestniczyć w procesie wychowawczym uczniów
i współpracować w tym zakresie z rodziną, a także instytucjami społecznymi i placówkami
doskonalenia nauczycieli, promując i rozwijając postawy kreatywne, przedsiębiorcze, a także
tolerancję i otwartość. Niezbędne jest wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum
kultury, kształcenia ustawicznego i aktywności obywatelskiej – włączanie szkół
w realizowanie polityki edukacyjnej, społecznej, zatrudnienia i rozwoju. Wyposażenie szkół,
placówek edukacyjnych, placówek doskonalenia nauczycieli i uczelni w nowoczesne pomoce
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dydaktyczne oraz wyposażenie do prowadzenia badań powinno zapewnić nabycie
kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych
i kwalifikacji zawodowych.
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Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
Podstawową komórką zabezpieczenia społecznego jest rodzina. Dzięki oparciu w
rodzinie, zachowana jest godność i poczucie bezpieczeństwa. Niestety obserwujemy stały
trend ubożenia coraz większej części społeczeństwa. Mimo ogólnego wzrostu poziomu
dochodów i wydatków, corocznie coraz większy odsetek ludności znajduje się poniżej granic
ubóstwa – zarówno opartych na miarach absolutnych, jak również relatywnych. Oznacza to,
że coraz więcej rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb oraz że zwiększa się stopień
zróżnicowania dochodowego w społeczeństwie. Długotrwałe ubóstwo wymusza zmianę stylu
życia rodziny, powoduje wzrost poczucia bezradności i negatywnie wpływa na kierunek
podejmowanych decyzji. Brak możliwości rekompensowania kolejnych potrzeb powoduje
drastyczny spadek poziomu życia rodziny i powoduje powstawanie kolejnych niekorzystnych
zjawisk: alkoholizm, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych, wzrost przestępczość.
Niepokojącym zjawiskiem jest dziedziczenie biedy.
Nasz program skierowany jest na wzmocnienie rodziny w realizacji jej funkcji. Silna
zdrowa i trwała rodzina jest w stanie rozwiązać szereg problemów we własnym zakresie.
Rodzina taka zapewnia poszczególnym członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
odpowiednie wsparcie. Wszelkie działania ze strony samorządów powinny być kierowane do
niej jako całości, bo tylko wtedy ją wzmacniają w realizacji swoich funkcji.



Będziemy służyć pomocą rodzinom niezaradnym i niewydolnym w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych.



Zmierzać będziemy do wyrównania szans osobom niepełnosprawnym.



Zwiększymy udział osób starszych w życiu społecznym poprzez wdrażanie
projektów przygotowujących wolontariat seniorski.



Wspierać będziemy opiekę zdrowotną i nie dopuścimy do likwidacji miejskich
szpitali.



Położymy nacisk na podnoszenie profesjonalizmu pracowników pomocy
społecznej, co ułatwi właściwe wykorzystanie programów pomocowych.

 Rozpoczniemy promowanie rodzinnego stylu życia. Nacisk położymy także na
kultywowanie ważnych na Śląsku tradycji rodzinnych.


Zaktywizujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi, kościołami,
związkami, samorządami zajmującymi się pomocą społeczną i wsparciem
najuboższych.
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Dążyć będziemy do poprawy jakości życia rodzin poprzez rozwój programów
wspierających rodziny wielodzietne /stypendia, ulgi w korzystaniu z udziału
w kulturze i sporcie, komunikacji, pomoc w remontach mieszkań/.

Warto więc w tym miejscu przypomnieć, iż to w okresie dwóch lat rządów Prawa
i Sprawiedliwości w Polsce rozpoczęła się aktywna polityka rodzinna rządu:

•

Wzrosły świadczenia rodzinne.

•

Gwałtowanie spadło bezrobocie.

•

Wzrosła płaca minimalna.

•

Przywrócono fundusz alimentacyjny.

•

Obniżono składkę rentową.

•

Wprowadzono rodzinne ulgi podatkowe.

•

Zwiększono nakłady na dożywianie dzieci.

•

Zwiększono świadczenia dla rodzin wielodzietnych.

Jako Prawo i Sprawiedliwość, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej wychodzimy
z założenia, że Państwo ma obowiązek niesienia pomocy, tym którzy jej potrzebują.
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