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                 W związku z zapowiadanymi zmianami w Ordynacji Wyborczej PIAST – Jednośd 

Myśli Europejskich Narodów przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie i prosi o wdrożenie 

proponowanych zmian, a mianowicie :  

- w wyborach wszystkich szczebli powinny brad udział tylko partie polityczne, a tym samym 

brad pełną odpowiedzialnośd za rządzenie krajem od Samorządów po Sejm i Prezydenta.  

Kandydaci Komitetów Wyborczych  niepolitycznych  głoszą, że oni z dala od polityki, a następnie 

będąc u władzy ją uprawiają, bo gdzie pieniądz Społeczny tam polityka – czym oszukują wyborców, a 

co gorsze ogromnie zniechęcają młode pokolenie do udziału w partiach politycznych.  Ponadto w 

praktyce i tak są skazani na współpracę z partiami politycznymi.  

 -  dwu kadencyjnośd  wójtów, burmistrzów i prezydentów . Nie ma ludzi nie zastąpionych ! W ten 

sposób ograniczymy układy. 

- zastosowad instytucję odwołania posła. Poseł, który głosuje przeciwko postulatom przedwyborczym 

(czyli oszukuje wyborców) może byd przez wyborców odwołany (większością podpisów niż został 

wybrany), a w to miejsce wchodzi następny z listy wyborczej tej partii.  

- poseł chcąc przejśd do innej partii w czasie trwania kadencji traci mandat, a w to miejsce również 

wchodzi następny z listy wyborczej tej partii.  Wyborca głosuje w pierwszej kolejności na dane 

ugrupowanie polityczne i na jego program, a następnie wybiera kandydata by to realizował.  Skoro 

taki kandydat  oszukuje wyborcę musi utracid mandat posła. Skooczy się wędrówka „ludów”  i dziwne 

„transfery” posłów w czasie trwania kadencji  Sejmu. 

- wojewoda powinien  mianowad  starostów. Usprawni to funkcjonowanie administracji paostwowej. 

- partie polityczne nie powinny zbierad podpisów do rejestracji  list wyborczych. Jest to strata czasu, 

zbyteczne koszty finansowe i drażnienie wyborców. Wyborcy obawiają się podawad swoich danych 

osobowych. Ponadto partie rejestrując się już przed Sądem okazywały poparcie wyborców.  Ocena 

kandydatów i  tak nastąpi w czasie wyborów. 
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- partie polityczne, które nie otrzymują dotacji paostwa powinny zdad tylko meldunek roczny do PKW  

o źródłach pozyskania środków finansowych. Zbyteczne jest powoływanie biegłych i rozliczanie jak 

duże partie. 

Dziś w TV podano , by Budżety Obywatelskie weszły na stałe do realizacji.  

Nasze stanowisko w tej sprawie : 

- Budżet Obywatelski  został wprowadzony przez PO – PSL dla zadymy, by mydlid ludziom oczy, że coś 

się robi. Po to wybieramy radnych , by realizowali swoje – uzgodnione z obywatelami – postulaty 

przedwyborcze.  Powracanie po wyborach do tych samych tematów jest zbyteczną stratą czasu dla 

obywateli. Skoro  mieszkaocy mają decydowad o inwestycjach w mieście, to po co są radni.  

Mieszkaocy – wyborcy będą decydowad, ale o ocenie radnych w następnych wyborach. 

Naszym zdaniem angażowad  wyborców w  Budżet Obywatelski  byłoby uzasadnione, gdyby środki  te 

pochodziły dodatkowo z zewnątrz np. dotacje UE. Wówczas wskazane byłoby poinformowanie 

mieszkaoców o dodatkowych środkach finansowych i zapytać na co chcą przeznaczyć. 
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