Kierunki działań Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2016

I. W sprawach funkcjonowania i rozwoju partii:
Konwencja Wojewódzka SLD ustala jako najpilniejsze zadania:
1. utrzymanie i umacnianie aktywności terenowych instancji partyjnych, skierowanej na
rozwiązywanie indywidualnych i lokalnych problemów ludzi;
2. skuteczne i efektywne współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, związkami
zawodowymi, instytucjami dialogu społecznego, formalnymi i nieformalnymi ruchami
obywatelskimi, strukturami społeczeństwa obywatelskiego;
3. zabieganie o rozbudowę szeregów partyjnych;
4. rozszerzanie bazy społecznego oddziaływania, angażując do działalności na rzecz lokalnych
środowisk m.in. liczniejsze grono osób bezpartyjnych;
5. inspirowanie tworzenia nowych kół stowarzyszenia Federacji Młodych Socjaldemokratów,
jako naturalnego zaplecza SLD, partnera do współpracy wśród młodego pokolenia.
II. W sprawach rozwoju regionu:
Konwencja Wojewódzka SLD stwierdza, że polityka rozwoju regionalnego, realizowana przez dwa
kolejne prawicowe zarządy województwa, nie generuje rozwoju, a wręcz przeciwnie, wywołuje
stagnację gospodarczą, co prowadzi do pogarszania warunków życia mieszkańców, w największym
stopniu tych, które znajdują się już w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Ten fatalny trend trzeba
powstrzymać i odwrócić.
Limity wysokości deficytu budżetowego, proponowane przez Ministra Finansów, są szkodliwe dla
samorządów, ograniczają ich możliwości inwestycyjne, w tym absorpcję środków Unii Europejskiej
w nowym okresie finansowania 2014-2020.
Upowszechnienia opieki i edukacji przedszkolnej nie da się osiągnąć siłami samorządów lokalnych,
szczególnie w świetle wyżej sygnalizowanych ograniczeń, nakładanych na samorządy. Natomiast
stan opieki lekarskiej, w tym stomatologicznej i pielęgniarskiej nad młodzieżą szkolną jest
powodem do szczególnego wstydu dla państwa polskiego.
Konwencja Wojewódzka SLD z niepokojem stwierdza, że województwo kujawsko-pomorskie nie
wykorzystuje skutecznie swoich atutów oraz szans rozwojowych i przegrywa rywalizację z innymi
regionami polskimi oraz europejskimi.
Przed wyborami samorządowymi w 2014 r. musi nastąpić rzetelne rozliczenie się Zarządu
Województwa i rządzącej koalicji z realizacji dotychczasowej strategii i programów operacyjnych.
Konwencja Wojewódzka SLD uznaje, że najważniejszym celem SLD w województwie powinno
być doprowadzenie do takiej sytuacji, by po wyborach samorządowych w 2014 roku rozwój
województwa był realizowany przez nową koalicję samorządową z udziałem SLD.
Najwyższym celem musi być rozwój przez pracę i praca dzięki rozwojowi. Województwo
kujawsko-pomorskie jest obszarem „biedy społecznej”. Stan ten należy ograniczać poprzez
budowanie skutecznych mechanizmów opieki nad tą częścią mieszkańców, którzy z przyczyn
obiektywnych takiej opieki potrzebują, ale przede wszystkim przez kreowanie mechanizmów
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Podstawową formą opieki państwa i samorządów
musi być danie możliwości podjęcia pracy za godną płacę, która ukształtuje podstawy godnej
emerytury.
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Ważnym elementem polityki powinno być zabieganie, poprzez samorząd oraz parlamentarzystów, o
fundusze na budowę infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie.
III. W sprawach organizacji i funkcjonowania państwa:
Konwencja Wojewódzka SLD domaga się dokończenia reformy samorządowej, zarówno w sferze
dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, jak i ich kompetencji. Konieczne jest
pilne wznowienie dyskusji i podjęcie decyzji, odnoszących się do ukształtowania efektywnego
modelu państwa, z jasno określonymi kompetencjami samorządów terytorialnych i prostymi
regułami finansowania realizowanych przez nie zadań.
Konwencja Wojewódzka SLD opowiada się za silnymi i efektywnymi samorządami terytorialnymi.
Konwencja Wojewódzka SLD
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Włocławek, 30 listopada 2013 roku
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