Przed wyborem 2018.

Na spotkaniach członków Prawicy Rzeczypospolitej i sympatyków Prawicy Rzeczypospolitej
(głównie ze środowisk katolickich) omawialiśmy przygotowanie do wyborów. Zwracaliśmy
uwagę na znaczenie formacji kandydatów, na ich doświadczenie życiowe, wrażliwość na
potrzeby miejscowe i potrzeby mieszkańców oraz na odpowiedzialność za perspektywę bytu
narodowego. Bo miasto i wieś, gmina, powiat są częścią całej Polski.
Działanie w samorządzie to też polityka rozumiana jako roztropna troska o dobro
wspólne.
Uznajemy taką działalność jako służbę trudną,
wymagającą
osobistego oddania. Jednym z naszych zadań jest poszukiwanie takich właśnie kandydatów
oraz działanie wśród wyborców, aby
zachęcić
ich do udziału w wyborach i do wybierania kandydatów najlepszych, według własnego
rozeznania.
Partie polityczne mają określony charakter ideowo - programowy, co może mieć wpływ na
skuteczność ich działania w samorządzie lokalnym. Oczywiście chodzi o to, aby kierunek tych
działań był dobry. Aby oceniać, trzeba ustalić co jest wartością podstawową dla
wszystkich.
Środowisko Prawicy RP dostrzega pozytywne znaczenie dokonań w Polsce po wyborach
parlamentarnych w 2015 dla polskich rodzin: program 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego
do 60 (kobiet) i 65 lat (mężczyźni), wprowadzenie wolnych od handlu części niedziel,
podwyższenie płacy minimalnej, wzrost zatrudnienia i inne. Oczekujemy także innych zmian
postulowanych przez Prawicę RP, związanych z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, zgodnie z
prawem naturalnym.

Porozumienie zawarte 8. września 2014 przez Prawicę Rzeczypospolitej z gdyńskimi
strukturami Prawa i Sprawiedliwości nie zostało powtórzone przed wyborami samorządowymi w
2
018 r.
, bo w międzyczasie nie doszło do rozwinięcia
współdziałania.
Środowisko Prawicy RP jest ciągle zainteresowane stanem miasta i jego perspektywami oraz
rządzenia miastem przez mieszkańców, na który mają wpływ: możliwość dobrego wyboru władz
oraz zainteresowanie działaniem wybranych władz i udział w opiniowaniu projektów decyzji
tych władz o znaczeniu ogólnym i perspektywicznym.
W naszej opinii, w Gdyni ? po bardzo długim okresie sterowania nawą miasta - powinny
nastąpić zmiany w obsadzie władz miasta, należy zweryfikować potrzeby społeczne i cele
rozwoju miasta oraz lepiej wykorzystać istniejące możliwości rozwojowe.
Należy też dokładać starań dla rozwoju samorządności i zaangażowania społecznego.
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Potrzebny jest wzrost zainteresowania działaniem Rady Miasta i Rad Dzielnic.
W związku z tym przed wyborami samorządowymi gdyńska struktura Prawicy RP podjęła
uchwałę popierającą kierunki programowe Marcina Horały w jego kampanii wyborczej na
prezydenta Gdyni.
Wyrażono
zgodę na kandydowanie Janusza
Długońskiego ? pełnomocnika
Prawicy RP
w Gdyni - z listy PIS - do Rady Miasta Gdyni.
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