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Projekt PiS w sprawie kadencji samorządów. Znamy szczegóły

Kadencja samorządów ma zostać wydłużona do 30 kwietnia 2024 r. — wynika z projektu ustawy,
który złożyli w czwartek posłowie PiS. Według projektu datę wyborów wyznacza się na dzień wolny
od pracy przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r. 

Komentarz Lewicy:

To propozycja, która pokazuje obłudę PiS, któremu wcale nie chodzi o uniknięcie kolizji wyborczej
(parlamentarne i samorządowe), a o uniknięcie wyborczej wizerunkowej porażki. PiS woli udawać, że
dba o państwo, niż wprowadzać dobre i uczciwe rozwiązania. 

PiS-owi wcale nie chodzi o to, że prowadzenie dwóch kampanii jednocześnie jest trudne. Chodzi o to,
żeby jak najdłużej utrzymać stołki dla swoich i odsunąć wizję porażki, która i tak nastąpi. PiS bardziej
boi się utraty władzy i synekur, niż o to, czy wybory będą w podobnym czasie. 

Lewica proponuje skrócić kadencję obecnego Sejmu o pół roku. Jeśli PiS miałby czyste intencje, to by
zrobił właśnie w ten sposób i skrócił swoją kadencję, a nie grzebał przy kadencji samorządów.
 
Dlaczego  klub Lewicy  nie  złożył  wniosku  o skrócenie  kadencji?  Ponieważ  taki  wniosek został  już
złożony przez PSL, a marszałek Elżbieta Witek po prostu go nie proceduje. 

UNIA EUROPEJSKA

Parlament Europejski w oficjalnym raporcie: Węgry nie są już krajem demokratycznym

"Węgry  nie  mogą  być  dłużej  uważane  za  kraj  demokratyczny,  a  wartości  europejskie  są  tam
systemowo zagrożone"  -  oświadczył  Parlament  Europejski  w  czwartkowym raporcie.  To  oficjalna
reprymenda wobec rządu Viktora Orbana i jego działań.

Źródło: Polsat News

Komisja chce, by z UE zniknęły towary pochodzące z pracy przymusowej

Komisja Europejska przedstawiła w środę (14 września) projekt dyrektywy zakazującej korzystania z
produktów stworzonych w ramach pracy przymusowej.

Źródło: Euractive.pl
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Afera Pegasusa przed Parlamentem Europejskim. "To wprost droga do autorytaryzm"

W  grudniu  zeszłego  roku  badacze  z  Citizen  Lab  poinformowali,  że  za  pomocą  systemu  Pegasus
inwigilowani byli  senator  Krzysztof  Brejza,  kiedy był  szefem sztabu wyborczego KO,  mec.  Roman
Giertych,  adwokat  Donalda  Tuska,  i  prok.  Ewa  Wrzosek,  która  wszczęła  śledztw  ws.  wyborów
kopertowych. 

Źródło: Gazeta.pl

Ruszyły wypłaty z Pakietu Solidarnościowego przyznanego Ukrainie

Europejski  Bank  Inwestycyjny  (EBI)  wypłacił  pierwszą  transzę  z  wartego  1,59  mld  euro  Pakietu
Solidarnościowego dla Ukrainy. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Tak rosły ceny w sierpniu. GUS podał nowe dane o inflacji w Polsce

Dane opublikowane przez GUS potwierdziły wstępny odczyt inflacji podawany na początku września.
Wtedy GUS informował, że inflacja w sierpniu wynosiła 16,1 proc. rok do roku. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Co dalej z tarczą antyinflacyjną? Sejm zdecydował

Nowy  akt  prawny  m.in.  zawiesza  na  dwa  lata  przepisy  o  podatku  minimalnym,  wydłuża  tarczę
antyinflacyjną do końca roku 2022 oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i
kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.  

Źródło: Bankier.pl

Sejm zdecydował ws. dopłat do innych źródeł ciepła niż węgiel. Ustawa trafi do prezydenta

W  czwartek  (15  września)  posłowie  głosowali  ws.  senackich  poprawek  do  projektu  ustawy,
wprowadzającej  dodatki  do  innych  źródeł  ogrzewania  niż  węgiel.  Część  została  przyjęta.  Co
najważniejsze, nie zmieniły się kwoty dodatków, które mają pomóc przetrwać kryzys energetyczny.
Dofinansowanie będzie wynosiło od 500 zł do 3 tys. zł. 

Źródło: Money.pl
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Tarcza solidarnościowa. Kto nie będzie oszczędzał prądu w 2023, ten słono zapłaci. Ile dokładnie?

Tarcza solidarnościowa zakłada m.in. zamrożenie cen prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych
zużywających do 2000 kWh prądu rocznie. Ale po przekroczeniu tego pułapu trzeba będzie słono
zapłacić. Za każde dodatkowe 1000 kWh Polacy mogą płacić nawet ok. 1000 zł więcej w skali roku. 

Źródło: Gazeta.pl

Adam  Niedzielski  ocenia,  na  jakim  etapie  pandemii  jesteśmy.  Zapowiada  drugą  dawkę
przypominającą

Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób w wieku powyżej
12 roku życia, które przyjęły podstawowy schemat szczepień - poinformował minister zdrowia Adam
Niedzielski. Jak dodał weszliśmy teraz w okres "stabilizacji pandemii".

Źródło: Polsat News

Wróg premiera wraca do rządu. "Morawiecki zbladł, jak się dowiedział"

Premier został zmuszony do podpisania nominacji dla Janusza Kowalskiego na nowego wiceministra
rolnictwa, choć jeszcze kilkanaście miesięcy temu sam wyrzucał go z rządu. — Janusz jest wyrzutem
sumienia  Morawieckiego.  Wszystko,  co  kiedyś  mówił,  teraz  się  sprawdza  –  mówi  nam  polityk
Solidarnej Polski. 

Źródło: Onet.pl

Rząd  zamknie  firmy  i  nie  da  odszkodowania.  Tak  wydają  propozycje  nowej  ustawy  o  klęsce
żywiołowej

Maciej  Wąsik,  wiceminister  administracji,  pod  pretekstem  ochrony  ludności  ogranicza  prawa  i
wolności firm, a także likwiduje ustawę o wyrównaniu strat za ograniczenie działalności gospodarczej.
Prawnicy oraz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców alarmują, że nie można narażać firm na
straty bez gwarancji wypłaty odszkodowań. 

Źródło: Businessinsider

Rząd szuka węgla na starych hałdach. ''Bandytyzm. Nawet nie wiadomo, co tam dokładnie leży''

Milion  ton  węgla  z  pogórniczych  odpadów,  gdzie  obok  surowca  leżą  przemysłowe  śmieci  i
niebezpieczne substancje - to nowy pomysł Jacka Sasina i rządu na ciepłą zimę. - To węgiel kiepskiej
jakości. Brakuje nawet badań jak bardzo kiepskiej - mówią nam eksperci.  

Źródło: Gazeta.pl
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Od 17 września jeszcze surowsze kary dla kierowców

Rząd miał dziewięć miesięcy a i  tak nie zdążył na czas pokazać ile punktów karnych ma grozić za
wykroczenia na drodze. Od 17 września mają być wyższe. 

Źródło: rp.pl

Jacek Sasin dostał zadanie specjalnie. Ma wyeliminować premie prezesów. Na celowniku 173 firmy

Rządzący wzięli się za cięcie wynagrodzeń prezesów spółek z udziałem skarbu państwa. Na celowniku
są  173  firmy.  Nadzorującemu  te  podmioty  Ministerstwu  Aktywów  Państwowych  nie  brakuje
determinacji. Szkopuł w tym, że premie są przyznawane w lipcu, więc jeśli chodzi o ten rok, można
rzec: musztarda po obiedzie. 

Źródło: Money.pl

Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sejm wybrał członków Krajowej Rady Radia i Telewizji. Są to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości —
Maciej  Świrski  i  Agnieszka  Glapiak.  Przepadli  kandydaci  opozycji  —  Andrzej  Szynol  oraz  Jędrzej
Skrzypczak. 

Źródło: Onet.pl

Milionowe dotacje za nic. NIK zawiadamia prokuraturę ws. rządowego konkursu

Sprawa już w prokuraturze. Kontrola NIK wykazała, że urzędnicy z ministerstwa rodziny rozdawali
milionowe  dotacje  bez  uzasadnienia.  Chodzi  o  rządowy  konkurs  "Po  pierwsze  rodzina!".
Zawiadomiono też Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Źródło: Innpoland

ZAGRANICA

Rosja.  Moskwa  ostrzega  Waszyngton  przed  dostarczaniem  pocisków.  "USA  staną  się  stroną
konfliktu"

Ewentualne  dostawy  przez  USA  rakiet  dalszego  zasięgu  Ukrainie  uczyniłyby  Waszyngton
bezpośrednią  stroną  konfliktu,  a  w  takim  przypadku  Moskwa  zastrzega  sobie  prawo  do  obrony
swojego terytorium wszelkimi dostępnymi środkami - powiedziała w czwartek rzeczniczka MSZ Rosji
Maria  Zakharowa,  cytowana  przez  agencję  RIA  Novosti.  Dodała,  że  zostanie  to  odebrane  jako
przekroczenie "czerwonej linii".

Źródło: Polsat News
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Donald Tusk w Poczdamie. Krytykuje Niemcy i wzywa do dostaw broni

Gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów Zachodu, a mówię szczególnie o dostawach broni, była
szybsza  i  większa,  to  na  Ukrainie  nie  zginęłoby tyle  dzieci,  tyle  kobiet  nie  byłoby  zgwałconych i
zamordowanych — powiedział w czwartek wieczorem Donald Tusk na rozdaniu nagród M100 Media
Award  w  Poczdamie.  Były  premier  nawiązał  też  do  kwestii  wojennych  reparacji  i  skrytykował
"bezczynność" zachodnich polityków w kwestii Ukrainy. 

Źródło: Onet.pl

Inflacja kroczy od wschodu. Polska wśród negatywnych liderów Europy

Arabia Saudyjska miała w sierpniu tylko 3 proc. inflacji. To już daje pewien sygnał, dlaczego wskaźnik
cen u nas rośnie tak bardzo, skoro u potentata naftowego wzrost jest tylko śladowy. Ale i w Europie
różnice są potężne. Polska jest w tej części kontynentu, gdzie ceny pędzą w górę jak oszalałe. Inna
sytuacja jest na zachód od Odry, choć tam też bite są wieloletnie rekordy. 

Źródło: Businessinsider

Xi na szczycie w Samarkandzie: Chiny i Rosja mogą wnieść stabilność w chaotyczny świat

Przywódca  Chin  Xi  Jinping  oświadczył  w  czwartek  na  spotkaniu  w  Samarkandzie  z  prezydentem
Władimirem Putinem, że jego kraj i Rosja chcą wnieść stabilność w chaotyczny świat; zadeklarował,
że Pekin jest gotów do podjęcia swej roli światowego mocarstwa. 

Źródło: Forsal
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