
Uzasadnienie 

AD 1. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczących stawek podatków lokalnych 

i w związku z obowiązkiem uchwalenia ich przez rady gmin oraz zważywszy, że maksima 

stawek na rok 2016 w porównaniu do roku 2015 zostały obniżone, apeluję do Państwa o 

niepodwyższanie podatków od nieruchomości używanych do działalności gospodarczej, 

niepodwyższanie podatków od lokali mieszkalnych oraz od środków transportu. Sugeruję 

raczej obniżanie podatków lokalnych, aczkolwiek jestem świadomy trudności z tym 

związanych. Chciałbym jednak podkreślić, że główne dochody gmin są powiązane z 

udziałem w PIT, CIT i VAT (udziały procentowe). W Sejmie złożony jest obywatelski 

projekt zwiększenia udziału procentowego w/w podatków w dochodach gmin. Mając to na 

uwadze oraz dobro przedsiębiorców, jak i mieszkańców Państwa gmin naszego okręgu, 

jak również rozwój polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw apeluję o obniżenie 

lub pozostawienie dotychczasowych stawek podatków lokalnych. Proszę nie podnosić 

kosztów działalności przedsiębiorstw ani kosztów życia mieszkańców. 

 

AD 2. 

W związku z transparentnością, która jest podstawą państwa prawa oraz podstawą 

zaufania obywateli wobec władz samorządu, zwracam się do Państwa o publikowanie 

wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez Urząd Gminy/Miasta oraz 

wszystkich jednostek administracyjnych i osób prawnych związanych z gminną 

własnością. Dotyczy to także spółek gminnych czy komunalnych, w których gmina ma 

100 % udziałów jako jednoosobowy właściciel. Przykładem takiego rozwiązania jest wiele 

gmin w Polsce np. Słupsk czy Wadowice. Proszę o ciągłe i systemowe publikowanie 

dostępne dla wszystkich obywateli w BIP. 

 

AD 3. 

W związku z pomysłami restytucji - przywróceniem istnienia województwa 

częstochowskiego i mając na uwadze, że Ruch KUKIZ’ 15 słucha głosu obywateli, a nie 

odgórnych pomysłów polityków i partii politycznych zwracam się do Państwa z prośbą o 

przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Państwa gminy dotyczącej kwestii 

utworzenia woj. częstochowskiego. Techniczne szczegóły przeprowadzenia ankiety 

prześlemy Państwu w odrębnej korespondencji. Proszę o pomoc w zorganizowaniu takiej 

ankiety w mediach gminnych, BIP oraz w organach gmin. Ma to charakter swoistego 

referendum. 

 

AD 4. 

Mając na uwadze nowe i obywatelskie sprawowanie mojego mandatu poselskiego 

zwracam się do Państwa z prośbą o wyznaczenie stałego miejsca, w którym mógłbym 

sprawować dyżur poselski w Państwa gminie raz na kwartał. Chodzi o spotkanie z 

obywatelami i otwarcie się na ich sprawy tak, aby nie musieli dojeżdżać do mojego 

głównego biura w Częstochowie. Dyżur odbywaliby pracownicy biura lub poseł osobiście. 

Czas dyżuru to 2 godziny. W tym czasie mieszkańcy mogliby zgłosić swoje sprawy, 

problemy i rozwiązania służące Dobru Wspólnemu gminy i Polsce, zarówno indywidualne 

jak i zbiorowe. 


