
STANOWISKO  

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KONWENCJI SAMORZĄDOWEJ 

PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 

SILNY SAMORZĄD  - SILNY RZĄD - SILNA POLSKA 

Kielce, 4 marca 2017 r. 

  

    W 2015 roku wolą milionów Polaków Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory 

parlamentarne i utworzyło pierwszy samodzielny rząd po 1989 roku. Dobra zmiana  - to była 

obietnica tego rządu, nadzieja naszych rodaków na lepszą przyszłość i wiara Zjednoczonej 

Prawicy, że da się ową Dobrą Zmianę przekuć w konkretne rozwiązania. 

    Dzisiaj już wiemy, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko stanął po stronie zwykłych 

ludzi, ale również powoli oddaje im należną godność, odzyskuje dla nich narodowy majątek, 

pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

    Program 500 plus, to wielkie dzieło sprawiedliwego podziału majątku, na który wszyscy 

pracowali i pracują, a z owoców którego przez osiem lat rządów PO i PSL korzystały 

wyłącznie elity, faktyczni  „właścicieli Polski”. 

    Program mieszkanie plus, daje realną możliwość  zdobycia mieszkania przez młodych 

ludzi.  

    Zwiększenie płacy minimalnej do 2 tys. złotych i stawki godzinowej do 13 złotych, to 

pierwszy krok do budowy zamożności milionów polskich rodzin. To jeszcze wciąż daleko do 

europejskich stawek, ale jeśli Polacy dalej będą wierzyć w ducha zmian Zjednoczonej 

Prawicy – na pewno nie będzie to krok ostatni.  

    Rekordowy i trwały spadek bezrobocia, bezpłatne leki dla seniorów, obniżony podatek CIT 

dla małych przedsiębiorców  - to kolejne kroki milowe konstytuujące Dobrą Zmianę. Po 

niemal półtora roku rządów naszej formacji, możemy z dumą spojrzeć w oczy Polakom  i 

powiedzieć: jesteśmy skuteczni, jesteśmy kompetentni i z pokorą służymy Wam zgodnie z 

tym co obiecywaliśmy w roku 2015.  

   Ale ciągle pamiętamy przestrogę naszego wielkiego rodaka: „Zwyciężyć i osiąść na laurach, 

to klęska”.  

    Dlatego nie poprzestajemy na tych sukcesach. Widzimy ile jeszcze jest do zrobienia             

        w skali naszego regionu, naszego powiatu, naszej gminy, naszego sołectwa. Wierzymy 

głęboko, że dopiero synergia działań samorządowych i rządowych, wyzwoli potężny 

potencjał tkwiący w naszym regionie. Pod rządami Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie 



jesteśmy   w stanie opuścić strefy najniższej atrakcyjności dla inwestorów, poprawić 

zamożności mieszkańców i dać nam wszystkim w pełni korzystać z owoców dynamicznego 

rozwoju Polski. Widzimy, jak wielu z tych, którzy rządzą w świętokrzyskich gminach i w 

Sejmiku, nadal ponad dobro nas wszystkich przedkłada dobro własnej partii. Partii, która ma 

konkretną nazwę – Polskie Stronnictwo Ludowe.  

    Dzisiaj ogłaszamy mobilizację tych, którzy są w stanie dokonać dobrej zmiany w regionie. 

Tych tysięcy dobrych ludzi, którym drogie są ideały uczciwości, prawdy, piękna naszej 

tradycji, którym droga jest wiara naszych Ojców. Pokazaliśmy, że daliśmy radę w Polsce, 

pokażmy, że poradzimy również w regionie! 

    Wychodząc z założenia, że konieczna jest synergia działań samorządu i rządu, że warto dać 

nowy impuls, który pobudzi powiaty, który stanie się bazą do zredefiniowania strategii 

działania urzędu marszałkowskiego, przedkładamy to stanowisko.  
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