Czas na sprawną i tanią gminę, dążącą do szczęścia mieszkańca
„Wspólnota Jelenia Góra”: dobra praca, dobry dom, perspektywy dla dzieci
AGORA WSPÓLNOTY JELENIA GÓRA
„Moją pasją jest życie wspólnoty – moje szczęście. Tu mieszkam, tu żyję, tu chcę być szczęśliwy, a
więc nie pasjonują mnie sprawy innych gmin polskich i zagranicznych, czyli życie ich mieszkańców, tj.
obcych cele brytów, polityków czy problemy innych gmin.”



Celem naszego programu jest maksymalne zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czyli szczęście mieszkańca,
opierając się na trzech filarach jakości życia:
1) Atrakcyjna praca, czyli wysoki dochód – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Ekonomiczną
2) Atrakcyjne miejsce zamieszkania – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Mieszkalnictwa
3) Atrakcyjna edukacja dzieci – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Edukacji

Negatywne działanie przynosi ból i cierpienie - przywrócimy miasto obywatelom. Mieszkańcy Jeleniej Góry
wiedzą lepiej, kto zadba o ich interesy.
Polityczną Radę Miejską zamienimy na niezależnych radnych jako think tank = SPECE od GOSPODARKI I
SAMORZĄDNOŚCI.
Wprowadzimy system motywacji dla prezydenta i radnych, kończąc rozdawanie kasy mieszkańców:




Podstawą wynagrodzenia Prezydenta będzie 3 x min. wynagrodzenia (ok. 6,3 tys. zł), a nie 13 tys. zł.
Podstawą wynagrodzenia Radnego będzie 50% min. wynagrodzenia ok. 1050 zł ), a nie 1,5 tys. zł.
za wzrost dobrobytu mieszkańców przyznamy im dodatki i nagrody roczne, ale za konkretne efekty.

Stworzymy program, który zaspokoi potrzeby mieszkańców, a nie partyjnych klik. Gmina potrzebuje nie
polityka, ale gospodarza.
Obniżymy opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
wszelkie opłaty lokalne. Uwolnimy realnie rynek gospodarczy, będzie społeczna gospodarka rynkowa. Będzie
obywatelska strategia rozwoju, oparta o zapotrzebowanie i wolę mieszkańców. Posprzątamy miasto. Będziemy
przyjaźni i otwarci dla wszelkich inwestorów. Spowoduje to rzeczywisty rozwój działalności gospodarczej i przyrost
liczby mieszkańców. Magnesem będą tanie lokale użytkowe i powszechnie prywatna własność. Będą imienne
znaczniki, zatoczki parkingowe i aktywa mieszkańców. Będą przyzwoite mieszkania socjalne i Gminny Rzecznik Praw
Obywatelskich. Będzie lepsze życie. Miasto będzie własnością mieszkańców.
Przywrócimy sprawiedliwość, zlikwidujemy krzywdy mieszkańców arbitrażem i ostracyzmem na AGORZE
Naszym celem: ETOS I SZCZĘŚLIWE RODZINY

http://wspolnota.jelenia-gora.pl/

