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Pan
Prezydent RP Andrzej Duda
Petycja
Dotyczy : wykonania deklaracji wyborczej w zakresie podniesienia
kwoty przychodu wolnej od podatku.
Upłynęło kilka miesięcy sprawowania przez Pana urzędu Prezydenta
RP, a nie dotarły do nas informacje o konkretnych działaniach na rzecz
podniesienia kwoty przychodu wolnej od podatku.
Wiadomo, że kwota ta jest jedną z najniższych w Europie i traktowana jest
jako brak troski o najbiedniejszych lub wręcz gardzenie ich oczekiwaniami
.Wnioskujemy, aby kwota ta w pierwszym roku zmiany wynosiła 7 tysięcy
złotych i każdego roku wzrastała o 2 tysiące złotych, to jest wynosiła w
kolejnych latach 9, 11, 12, 13 tysięcy złotych.
Z wszystkich deklaracji wyborczych Pana Prezydenta wykonanie niniejszej ,
prawdopodobnie będzie miało dla państwa najbardziej pozytywny skutek .
Wiąże się to z następującym stanem rzeczy :
1. o pomstę wołającą do nieba była i jest sytuacja, że podatek od
przychodu ze skandaliczną niską kwotą wolną od podatku , ściągano od
osób żyjących w nędzy lub ubóstwie,
2. kilkanaście lat zaniedbań na tym odcinku , w sytuacji rozwarstwiania się
stopnia zamożności społeczeństwa polskiego , nadwyrężało przekonanie
o życiu w państwie prawa i sprawiedliwości ,
3. realizacja tej deklaracji wyborczej dotyczyć będzie wszystkich obywateli
płacących podatek od przychodu , czyli wystąpi równość wobec prawa
co uniemożliwi obłudną krytykę ,
4. podniesienia kwoty przychodu wolnej od podatku uruchomi pozytywne
zdarzenia. Niemal natychmiast zaczną się zwiększać przychody budżetu,
a to za sprawą niezwłocznego wydatkowania pozyskanych pieniędzy
przez zdecydowaną większość obywateli na najbardziej naglące
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potrzeby życiowe typu : wydatki na zdrowie, w tym zakup leków i
rehabilitację ; zakup opału / średnio zakup jednej tony węgla skutkuje
wpływem do budżetu w formie podatków i opłat około 100 złotych/,
wykonanie niezbędnych remontów , zapłata zaległych podatków ,
uregulowanie długów itd.itp.
Nadmieniamy, że:
1/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, podjął w tym roku ponad 300
decyzji odmownych w zakresie dofinansowania na rehabilitację . Zjawisko to
ma zapewne zasięg ogólnokrajowy.
2/ wiele ludzi odczuwa brak pieniędzy na zakup sortymentów węgla
odpowiedniej jakości . Od tego roku sytuację pogarsza fakt pozbawienia
emerytów i rencistów górniczych , wbrew prawu nabytemu / kradzież /,
deputatu węglowego w naturze bez rekompensaty finansowej. Efektem tego
jest nasilanie się smogu lub chorobliwe zimno w mieszkaniach.
5. Pozytywna zmiana z tytułu obniżenia kwoty przychodu wolnej od
podatku odczuje biedniejsza, czyli większa część społeczeństwa ,
które uzyskane z tego tytułu wolne środki finansowe puści w
obieg. Dodatkowa wielkość pieniędzy w obiegu spowoduje
znaczące / aczkolwiek trudne do oszacowania bez posiadana
instytucjonalnej możliwości dostępu do szczegółowych danych
ekonomicznych / wpływy do budżetu z tytułu podatków , głównie
VAT i akcyzy. Nastąpi ożywienie w usługach i handlu.
Realizacja w pierwszej kolejności niniejszej deklaracji wyborczej w świetle
powyższych stwierdzeń jest uzasadniona, celowa i konieczna.
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