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Janusz Piechociński

Perspektywa finansowa UE 2014-2020
PSL skutecznie zrealizowało stawiane wcześniej
cele
dotyczące
podziału
środków
unijnych
w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach
polityki spójności 5,2 mld euro zostanie przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Płatności bezpośrednie wyniosą ponad 23,5 mld euro, 13.5 mld w
II filarze. Głównymi beneficjentami unijnych środków
będą nie tylko rolnicy, ale takŜe przedsiębiorcy
i samorządy. PSL konsekwentnie zabiegało o przesunięcie środków z polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. Tak teŜ się stanie – przesuniętych zostanie 5,2 mld euro, z czego na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przeznaczonych zostanie 1,5 mld euro, na infrastrukturę wodnokanalizacyjną 1,7 mld euro, a na rewitalizację infrastrukturalną i społeczną 2 mld euro. Bardzo cieszymy się z tych korzystnych rozwiązań, nie tylko dla
rolnictwa, ale i Polski samorządowej. Dotrzymaliśmy
słowa.

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Laboratorium na rzecz nowoczesnej gospodarki
- Otwarte w Instytucie Lotnictwa Laboratorium
Badania
ŁoŜysk
umoŜliwia
zaawansowane testowanie precyzyjnych części silników
odrzutowych. Jest
takŜe odpowiedzią
na konkretne potrzeby przemysłu – powiedział
wicepremier, minister gospodarki
Janusz
Piechociński
podczas
inauguracji
działalności nowej
jednostki w Instytucie Lotnictwa. Uroczystość, w której
udział wziął równieŜ
podsekretarz stanu
w MG Dariusz Bogdan, odbyła się 8
stycznia 2014 r. w
Warszawie.
Wicepremier Janusz
Piechociński zaznaczył, Ŝe inicjatywa Instytutu Lotnictwa, która została zrealizowana we współpracy z
GE Aviation, będzie
słuŜyła rozwojowi pol-

skiej gospodarki.
– Dzięki niej nasi eksperci będą mogli poszerzać wiedzę na temat badań i rozwoju
sprzętu lotniczego i
wykorzystywać ją do
nowych projektów –
powiedział. W opinii wicepremiera istotną rolę
w obszarze szkolnictwa
wyŜszego i gospodarki
odgrywają procesy modernizacyjne.
– Dlatego w nowej
perspektywie unijnej
tak waŜną kwestią jest
rozwój inicjatyw na
rzecz współpracy nauki i biznesu – wyjaśnił. Podkreślił, Ŝe dotyczy to równieŜ działań
ukierunkowanych
na
rzecz integracji europejskiego przemysłu lotniczego poprzez rozwijanie badań w zakresie
nowoczesnych technologii.
Nowo otwarte laboratorium w Instytucie Lotnictwa jest najnowocześniejszą tego typu jednostką
na
świecie.

Zostało zbudowane i
wyposaŜone ze środków własnych jednostki
Dysponuje dwoma stanowiskami badawczymi. Laboratorium umoŜliwi
przeprowadzenie
wysoko wyspecjalizowanych badań łoŜysk
lotniczych m.in. dzięki
napędowi głównemu o
mocy 150 kW dającemu moŜliwość testów z
prędkościami obrotowymi do 25 tys. obr./min
oraz rozbudowanemu
agregatowi hydraulicznemu.
Nadzorowany przez
Ministra Gospodarki Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące
wszystkich
aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i
wdraŜa wyniki badań
oraz prowadzi działalność
e d u k a c yj n ą .
Współpracuje z organizacjami i instytucjami
krajowymi, europejskimi
i światowymi.
http://www.mg.gov.pl
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Pozytywnie zakończone audyty Komisji Europejskiej
W 2013 roku Polska została poinformowana o
pozytywnych wynikach
trzech postępowań audytowych
prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, wsparcia
specjalnego: płatności
do krów i owiec oraz zasady wzajemnej zgodności prowadzonych w
Polsce w latach 20112013. Postępowania zostały zakończone bez
nakładania korekt finansowych.
I. W maju 2011 roku Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną w zakresie pomocy
obszarowej realizowanej
przez agencję płatniczą, w
tym funkcjonowania Systemu Identyfikacji Działek
Rolnych LPIS/GIS. Wizyta
obejmowała kontrolę wniosków pomocowych złoŜonych w latach 2009- 2010.
Ocenie podlegała prawidłowość wyznaczania
maksymalnego obszaru
kwalifikowalnego (PEG),
aktualizacja
Systemu
Identyfikacji Działek Rolnych oraz poprawność
przeprowadzania kontroli
na miejscu.
II. W październiku 2011
roku Komisja Europejska

przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną dotyczącą
prawidłowości realizacji
wsparcia specjalnego: płatności do krów (wypłacanej
rolnikom z województw Polski południowo-wschodniej)
oraz płatności do owiec
(wypłacanej rolnikom z województw południowych i województwa łódzkiego i świętokrzyskiego).
Kontrolerzy Komisji Europejskiej zwrócili szczególną
uwagę na następujące
aspekty wdroŜenia tych płatności: przeprowadzanie kontroli na podstawie dokumentów uzupełniających, terminowość zgłoszeń do baz danych identyfikacji i rejestracji
zwierząt, realizację płatności
do prawidłowo zidentyfikowanych zwierząt, prawidłowe
prowadzenie rejestrów stad.
III. W kwietniu 2013 roku Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce wizytę kontrolną dotyczącą wdroŜenia i
kontroli w latach 2011-2013
zasady wzajemnej zgodności.
Głównym celem wizyty KE
było uzyskanie informacji
oraz ocena ustanowionego
przez Polskę systemu sankcji w zakresie wzajemnej
zgodności, jak równieŜ zadań wykonywanych przez
wyznaczone organy przeprowadzające kontrole, ze

szczególnym uwzględnieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Sprawdzane były równieŜ
udoskonalenia wprowadzone przez Polskę po poprzednich wizytach kontrolnych
KE.
Kontrolerzy KE oceniali
m.in. sposób wdroŜenia
norm i wymogów wzajemnej
zgodności, sposób przeprowadzenia kontroli na miejscu
w zakresie zasady wzajemnej zgodności, jak równieŜ
sposób przygotowywania
sprawozdań, oceniania niezgodności i nakładania
sankcji w tym obszarze. KE
sprawdziła równieŜ, w jaki
sposób przeprowadzana jest
analiza ryzyka oraz jak typowane są gospodarstwa do
kontroli (wybór próby kontrolnej).
W wyniku przeprowadzonych postępowań sprawdzających oraz dzięki przedstawionym przez stronę polską
wyjaśnieniom, a takŜe podjętym działaniom naprawczym, w odniesieniu do powyŜszych postępowań audytowych Komisja Europejska
poinformowała Polskę o niestosowaniu korekt finansowych. Tym samym w roku
2013 postępowania te zostały zamknięte.

http://www.minrol.gov.pl
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Konkurs na II edycję Programów Rewitalizacji Społecznej
Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich
(CRZL) informuje,
iŜ
zakończono
ocenę merytoryczną wniosków na
realizację Programów Rewitalizacji
Społecznej, które
zostały złoŜone w
odpowiedzi
na
konkurs nr CRZ
/1.17/2/P/2013
w naborze uzupełniającym.
Ocenie
merytorycznej (w ramach
naboru uzupełniającego)
poddanych
zostało 10 wniosków. Rekomendację do dofinansowania uzyskało 5 wniosków, natomiast 5
wniosków
zostało
skierowanych do negocjacji.
Celem konkursu
jest przetestowanie
Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (tj. modelo-

wych rozwiązań w zakresie
rewitalizacji
społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego) opracowanego na
bazie doświadczeń z I
edycji
pilotaŜowych
Programów Rewitalizacji Społecznej.
Konkurs
stanowi
jedną z moŜliwości
rozwiązania
problemów nierównomiernego i niezrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego
gmin, w których występują obszary zdegradowane gospodarczo i podwyŜszony
stopień wykluczenia
społecznego, a takŜe
jest
uzupełnieniem
działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych
Progra-

mów Operacyjnych.
Przedmiotem konkursu jest zainicjowanie działań na rzecz
społeczności
lokalnych poprzez przetestowanie i wdroŜenie
opracowanych
rozwiązań dotyczących
rewitalizacji społecznej oraz partnerstw lokalnych w ramach
partnerskich Programów
Rewitalizacji
Społecznej stanowiących integralne części
L o k a l n y c h
(Gminnych) Programów
Rewitalizacji
oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych
modelowych rozwiązań zarówno w zakresie
działań podejmowanych na rzecz grup
docelowych, jak i modelowych rozwiązań
w zakresie partnerstwa lokalnego.
http://www.mpips.gov.pl
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Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Tomasz Jędrzejczak w Tarnowie i Łasku
W dniu 6 stycznia 2014
roku Minister Tomasz
Jędrzejczak spotkał się
z działaczami i sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej Małopolski. W spotkaniu
noworocznym
udział wzięło kilkaset
osób, wśród zaproszonych gości znalazł się
m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej.
Podczas spotkania Ludowcy podsumowali ubiegły
rok oraz poruszyli temat
nowych wyzwań PSL na
najbliŜszy rok 2014. Tematem wystąpień były
m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, jak
równieŜ wybory samorządowe.
O aktywny udział w wyborach do PE apelował
reprezentujący wicepremiera Janusza Piechocińskiego Tomasz Jędrzejczak, sekretarz stanu w
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Wystąpienia gości przedzielone były występami zespołu pieśni tańca Porębianie z Porąbki Uszewskiej,
który śpiewał tradycyjne kolędy i pastorałki.
Podczas
tegorocznego
opłatka nie zapomniano o
Wiesławie Wodzie – tragicznie zmarłym w Smoleńsku
pośle i długoletnim szefie
małopolskich
ludowców.
Przed samym spotkaniem
dokonano
symbolicznego
odsłonięcia ulicy jego imienia.
Podczas wizyty w Małopolsce Minister Jędrzejczak
odwiedził takŜe Wietrzychowice. Podczas spotkania z
Andrzej Sztorcem i władzami gminy Wietrzychowice
Panowie omówili kwestii dotyczących samorządu oraz
nowej perspektywy unijnej
na lata 2014-2020.
We wtorek 7 stycznia 2014 roku Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odwiedził powiat łaski. Wizyta rozpoczęła się
od spotkania z Zarządem

Powiatu Łaskiego, Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy.
W dalszej kolejności Minister Jędrzejczak spotkał
się z delegacją młodzieŜy
szkolnej wszystkich powiatowych szkół w I LO w Łasku, gdzie minister mówił o
wyzwaniach jakie stoją
przed nimi oraz o tym jak
dobrze zaplanować swoją
karierę zawodową aby osiągnąć sukces.
Następnie Sekretarz Stanu odbył wizytę w gminie
Buczek. Wójt Bronisław
Węglewski wskazał nowe
inwestycje oraz poinformował o dalszych celach gminy. Minister Jędrzejczak poinformował podczas całej
wizyty o nowych perspektywach finansowania z UE na
lata 2014-2020. Podczas
całej wizyty Ministrowi towarzyszył Starosta Łaski
Cezary Gabryjączyk.
Przemysław Cichocki
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Spotkania noworoczne w Wielkopolsce
Z początkiem roku w całym województwie wielkopolskim odbywają się spotkania noworoczne. Jest to
okazja do czynienia podsumowań roku poprzedniego, a takŜe planów na
rozpoczynający się 2014
rok.
3 stycznia Poseł do PE Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm
Józef Racki oraz Członek
Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowskiwzięli udział
w Spotkaniu Noworocznym
Kaliszan. Jak co roku na zaproszenie gospodarzy: Janusza Pęcherza, prezydenta
Miasta Kalisza i Radosława
Kołacińskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej wraz
z całą Radą do ratusza przybyli przedstawiciele wielu
środowisk: parlamentarzyści
i samorządowcy, przedstawiciele biznesu, kultury i sztuki, nauki, dyrektorzy wielu
instytucji,
przedstawiciele
słuŜb mundurowych, duchowieństwa oraz kombatanci.
W sobotę, 4 stycznia 2014
roku
uczestniczyli
w Spotkaniu Noworocznym,
które jak co roku na zapro-

szenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego odbyło się
w
Auli
Uniwersyteckiej
UAM. Podczas uroczystej gali
Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
wręczył po raz ósmy Wielkopolską Nagrodę imienia Ryszarda
Kapuścińskiego. Laureatkami
za 2013 rok zostały: Patrycja
Malik, Katarzyna Białous i
Agnieszka Labijak - załoŜycielki
Fundacji Dzieci Madagaskaru
Ankizy Gasy, która powstała,
aby nieść pomoc mieszkańcom
tej afrykańskiej wyspy.
Natomiast 5 stycznia Poseł
do PE Andrzej Grzyb, Członek
Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof
Grabowski
oraz
Starosta
Ostrzeszowski Lech Janicki uczestniczyli w spotkaniu noworocznym
w
Mąkoszycach zorganizowanych
przez
Radę Sołecką, Koło Gospodyń
Wiejskich, Ochotnicza StraŜ
PoŜarna oraz Koło Emerytów i
Rencistów. Spotkanie noworoczne powiązane było ze
świętowaniem powiększonego
w ostatnim czasie majątku tamtejszego OSP o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Wszystkich zgromadzonych na
kolejnym juŜ spotkaniu noworocznym
powitał
włodarz
wsi Jerzy Pilawski. Nie zawiedli równieŜ przedstawiciele
władz samorządowych, którzy
licznie przybyli w tym dniu do
Mąkoszyc, aby wspólnie z organizatorami uczcić ten Nowy
Rok, a przybyli m.in. wójt Gminy Kobyla Góra Eugeniusz
Morta, przewodniczący rady
gminy Zenon Lewek, komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej Tomasz Mak, członek
Zarządu Powiatu Mieczysław
Matyszkiewicz oraz radni i wielu innych, których nie sposób
wymienić. Przybył takŜe ks.
kanonik Mirosław Łaciński oraz
obecny duszpasterz ks. Tomasz Szymkowiak.
Choć droga była trudna, to
udało się i wielkim ubiegłorocznym wydarzeniem nie tylko dla
tamtejszej Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej, ale i wszystkich
mieszkańców Mąkoszyc, było
otrzymanie nowego samochodu straŜackiego, który znalazł
juŜ swoje miejsce w remizie.

http://www.andrzejgrzyb.eu
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Wielka Orkiestra juŜ gra!
Orkiestrowe granie z roku na rok przybiera coraz większego rozmachu. Nic w tym dziwnego. PrzecieŜ pomoc dla
drugiego
człowieka
zawsze powinna przybierać jak największy
wymiar. Do 22 Finału
aktywnie włączyło się
równieŜ i wojsko, wystawiając na aukcje masę
niesamowitych atrakcji.
Udział w akcji ratunkowej na Bałtyku i manewrach Marynarki Wojennej, lot zespadochronem, dni z Ŝycia komandosów i pilotów F-16
oraz flaga, która powiewa nad bazą Ghazni to
tylko niektóre rzeczy,
które juŜ dziś moŜna
wylicytować wspierając
szczytny cel tegorocznego grania – pomoc
dzieciom oraz seniorom.
KaŜdy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwy dar
serca. Dlatego juŜ dziś
gorąco zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się do tegorocznej akcji, poniewaŜ warto pomagać zwłaszcza, Ŝe okazane dobro zawsze powraca. Na WOŚPowe granie
przekazałam tym razem
kilka przedmiotów, które

będzie moŜna wylicytować
m. in. w Kleczanowie, Chęcinach, Kielcach, Małogoszczy i Pacanowie. W związku
z tym zachęcam do uwaŜnego śledzenia lokalnych
sztabów i wspólnego grania
dla dzieci i seniorów.
Do 22. Finału WOŚP aktywnie włączyły się jednostki wszystkich rodzajów sił
zbrojnych, szykując kilka
atrakcji dla odwaŜnych. Marynarka Wojenna zaproponowała udział w symulowanej akcji ratowniczej na Bałtyku oraz udział w manewrach na pokładzie okrętu
t r a n s p o r t o w o minowego. Natomiast, jednostka wojskowa Komandosów z Lublińca wystawiła na
aukcję przelot spadochronowy w tandemie, podczas
którego skok odbędzie się z
wysokości aŜ czterech kilometrów!
Swoje atrakcje na tegoroczne granie przygotowali
równieŜ wojskowi z Lublińca, wystawiając do licytacji dzień z Ŝycia „specjalsa”,
w ramach którego zwycięzca pozna jednostkę, przejdzie trening strzelecki, taktyczny, wysokościowy i z
udzielania pierwszej pomocy na polu walki.
Idąc za przykładem wojskowych z Lublińca, siły Powietrzne wystawią na au-

kcję „dzień z Ŝycia pilota F16” w 32. Bazie Lotnictwa
Taktycznego w Łasku koło
Łodzi. Zwycięzca pozna dane taktyczno-techniczne samolotu, weźmie udział w
briefingu przedlotowym, wykona misję na symulatorze
(obejmującą sterowanie za
pomocą systemu fly-by-wire,
uŜycie radaru, uzbrojenia,
tankowania w powietrzu i
atakowania celu naziemnego) i zasiądzie za sterami
prawdziwej maszyny, która z
pilotem wykołuje na pas startowy.
W tegorocznym graniu coś
dla siebie znajdą równieŜ miłośnicy broni pancernej, którzy z kolei będą mogli wylicytować dzień w naleŜącej do
Wojsk Lądowych 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w
Świętoszowie, wyposaŜonej
w czołgi Leopard 2. Na licytację wystawiono teŜ białoczerwoną flagę, która w listopadzie zawisła na maszcie w
bazie Ghazni oraz przedmioty wystawione przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Co ciekawe, jeden z
Ŝołnierzy chcąc pokazać
swoje wielkie serce i wspomóc tegoroczne granie wystawił na aukcję mundur, w
którym słuŜył podczas XII
zmiany PKW Afganistan.
http://www.beataoczkowicz.com

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 8

Walczymy o miejsca pracy w przemyśle obronnym
Parlamentarny Zespół
ds. Polskiego Przemysłu Obronnego został
powołany przez grupę
posłów i senatorów.
Jego szefem będzie
Bartłomiej Bodio, poseł PSL. Celem zespołu będzie zwiększenie
kontroli parlamentarnej nad procesami
konsolidacji przemysłu obronnego, tak
aby efektywnie budować siłę Polskiego
Przemysłu Obronnego.
W najbliŜszych latach
Polska wyda ponad 100
mld zł. na modernizację
Sił Zbrojnych. Co więcej, ta kwota nie jest
kompletna
zakup
uzbrojenia czy wyposaŜenia stanowi około 3040% kosztów ponoszonych w ciągu całego cyklu Ŝycia tego sprzętu.
Dochodzą koszty eksploatacji czy późniejszych modernizacji. Wobec tego, w ciągu najbliŜszej dekady wydatki
na uzbrojenie będą wielokrotnie większe niŜ deklarowane 100 mld zł.
- Planowana przez

rząd największa w ostatnich
dziesięcioleciach
modernizacja Sił Zbrojnych jest gigantyczną
szansą dla Polskiego
Przemysłu Obronnego.
Szansą ale jednocześnie
wyzwaniem. Wyzwaniem
poniewaŜ nie jednokrotnie było tak Ŝe Ministerstwo Obrony nie moŜe
być zmuszane do kupowania sprzętu tylko dlatego Ŝe ktoś wyprodukował sprzęt który nie spełnia wymogów nowoczesnej modernizacji - podkreśla Bodio.
Ponadto zespół będzie
dbał o właściwe wykorzystanie moŜliwości zapewnienia transferu technologii
w
przypadku
zakupu
sprzętu od zagranicznych
firm. Dzięki temu, rodzimy
przemysł
będzie
miał
szansę dogonić konkurencję, wzmocnić swoją pozycję zarówno na polskim
rynku jak i zwiększyć
szansę na osiągnięcie
sukcesu zagranicą.
- Jednocześnie Polski
Przemysł Obronny stoi
przez wyzwaniami procesu konsolidacji. Procesu
koniecznego, jeśli chce-

my jako kraj sprostać
silnej międzynarodowej
konkurencji. Musimy jako parlamentarzyści zapewnić jak największy
udział polskich firm w
zamówieniach dla wojska, aby skorzystały w
jak największym stopniu
z pieniędzy jakie Polska
przeznacza na unowocześnienie Sił Zbrojnych
- dodaje poseł PSL.
Posłowie będący członkami zespołu zauwaŜają,
Ŝe ponadpolitycznym celem jest, aby Polska dobrze
wykorzystywała
szansę na eksport uzbrojenia. Polityczne wsparcie
w tej branŜy jest jednym z
kluczowych czynników
rozwoju, dlatego Zespół
będzie dbał aby Polski
Przemysł Obronny takie
wsparcie otrzymał. Sektor
obronny to w duŜej mierze
spółki naleŜące do skarbu
państwa, które mają być
zebrane pod wspólnym
szyldem Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Wsparcie,
którego moŜna udzielić
firmom sektora obronnego
jest więc wsparciem dla
całej polskiej gospodarki.
http://www.psl.org.pl
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, Ŝe zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a takŜe adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa
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Znalezione na Facebook’u
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Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się takŜe formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciąŜliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarŜenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, której
los samorządu leŜy na sercu. Dlatego tak bardzo mocno walczyliśmy o dodatkowe pieniądze na Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych (popularnie zwanymi schetynówkami lub poprawniej łopatówkami). Udało się.
Do zapowiadanych 250 milionów zł
dodane zostaną środki w wysokości 650 milionów w latach 2014-15.
Większość z sądów rejonowych, które zostały
zniesione przez byłego
ministra sprawiedliwości, zostanie przywrócona. To efekt stanowczych działań PSL.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

