Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tekst
niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017.
Budżet państwa za obecnej władzy to nowe spojrzenie na finanse państwa, a także nowe,
mądre zarządzanie budżetem. Przez 8 długich lat rządów obecnej, totalnej opozycji nie udało
się praktycznie nic zmienić. Nie potrafiła nic zrobić dla zwykłych obywateli. Dopiero obecny
rząd w krótkim okresie, zaledwie dwóch lat potrafił znaleźć pieniądze na 500+, na
podwyższenie najniższych emerytur, rent i wiele innych.
Totalna opozycja martwiła się i dbała tylko o własne kieszenie. Teraz wszystko się zmienia.
Rząd obecnej kadencji i minister Mateusz Morawicki mają dla Polski dobry plan. Potrafią
skutecznie zarządzać finansami, aby Polska mogła się w dalszym stopniu rozwijać i
konkurować na rynkach międzynarodowych. Dzięki takiemu podejściu do polityki finansowej
idziemy cały czas do przodu i co ważne uniezależniamy się od innych państw.
Możliwe jest to, bo przy władzy mamy ludzi, dla których prywatne korzyści się nie liczą liczą się obywatele, ale to dla totalnej opozycji nie ma znaczenia. Rząd nieustannie jest przez
nią atakowany, przy czym brak w wypowiedziach jej przedstawicieli merytorycznych
argumentów. Wiem doskonale, że krytyka przychodzi z łatwością. Na pewno jest o wiele
łatwiejsza niż wprowadzanie zmian, które sprawiają, że Polska staję się coraz ważniejszym
graczem na arenie międzynarodowej.
Jak widać, stać też Polskę na wiele, bo w końcu finansami naszego państwa zajęli się ludzie
kompetentni, uczciwi oraz co najważniejsze lojalni wobec własnego narodu. Wystarczy
odnieść się do pracy zespołu całego ministerstwa finansów. Mówimy o ludziach, którzy dla
Polski, dla Polaków, dla nas wszystkich dokonali czegoś naprawdę wielkiego a teraz za to są
atakowani. Za to, że potrafili wygospodarować środki które dzisiaj możemy w trybie

szczególnym przeznaczyć chociażby na wsparcie opieki zdrowotnej. W szczególności na
podwyższenie wskaźników płacenia za nadwykonania świadczeń w dziedzinie onkologii, czy
zwiększenia poziomu sfinansowania nadwykonań przede wszystkim w zakresie świadczeń
opieki zdrowotnej, wykonanych ponad limity przez podstawowe oddziały w szpitalach
powiatowych i dotyczących hospitalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz ortopedii i
traumatologii.
Z środków zaoszczędzonych zostanie również sfinansowana pomoc finansowa dla
producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach,
spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu. Czy wspieranie polskich obywateli
dotkniętych klęską żywiołową jest działaniem zasługującym na totalną krytykę opozycji? Ja
nie rozumiem tej histerii.
Podsumowując powtórzę: koło Wolni i Solidarni z uznaniem przypatruje się zarządzaniu
polskimi finansami przez ludzi, którzy służą dobru naszego państwa. W budżecie i kolejnych
do niego zmianach widoczna jest konsekwencja, a także dalekosiężna polityka społecznej
solidarności. Propozycje jak i zmiany budżetowe oceniamy jako uczciwe, służące polskim
rodzinom oraz przyczyniające się do rozwoju gospodarczego naszego państwa. Każdy budżet,
a także każda korekta, jeśli będzie przyświecała słusznym celom, będzie miała pełne poparcie
koła Wolni i Solidarni.

