
Stanowisko koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych                 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (tekst niewygłoszony) 

 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie do 

rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 po pracach nad tym projektem w komisji. 

    Czym powinien charakteryzować się dobrze skonstruowany budżet państwa? Powinien być 

realistyczny. I wszystko wskazuje na to, że przedstawiona Wysokiej Izbie propozycja w 

najwyższym stopniu ma tę ważką cechę. Powinien być uczciwy. To bardzo trudne zadanie. 

Wszyscy znamy odwieczny problem za krótkiej kołderki. Ale konstrukcja tego budżetu ze 

wszech miar zasługuje na miano uczciwej i sprawiedliwej. Budżet powinien kreować rozwój i 

postęp, a nie stagnację, nie zastój. Ponad wszelką wątpliwość jest to budżet nastawiony na 

bardzo dynamiczny rozwój naszego kraju. To jest propozycja mogącą w pełni przekładać się na 

bezpieczeństwo i coraz lepsze położenie materialne polskich obywateli. 

    Słowem, jest to dobry, ze wszech miar godny poparcia budżet. Nie sposób nie przypomnieć, 

że jest to budżet konstruowany przez ludzi jak nikt inny przed nimi zasłużonych w 

powiększaniu zasobów, którymi może dziś dysponować nasze państwo. Krytyka na autorów 

budżetu spada dziś ze strony tych, za czasów rządów których finanse państwa były dziurawe 

jak sito. Trzeba nie mieć wstydu, by dziś atakować zasłużonych dla finansów publicznych jak 

nikt przed nimi, jednocześnie należąc do tych, którzy na najbardziej palące potrzeby polskich 

rodzin i całego polskiego społeczeństwa odpowiadali: no, gdzie są zakopane te skarby, o 

których mówicie? Ten budżet to nie dzieło takich właśnie oferm, którym państwo rozkradano 

sprzed nosa, ani tych, którzy świadomie czy nieświadomie, czynnie czy z charakterystycznej 

dla nich obojętności na sprawy państwa, pozwalali na rozkradanie pieniędzy publicznych. 

    Ten budżet to dzieło zwycięzców w wielkiej, bezwzględnej wojnie, prowadzonej przez mafie 

VAT-owskie. Chodzi o te mafie, o których jeden z liderów opozycyjnej strony z fascynacją w 

˝Sowie i Przyjaciołach˝ mówił: to biznes lepszy od handlu narkotykami. 

    Przedłożoną Wysokiej Izbie propozycję budżetu uważamy za optymalną, wręcz za bardzo 

dobrą. Stąd będzie ona miała pełne poparcie naszego koła. 

 


