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Minister finansów Jacek Rostowski oświadczył publicznie, że nie widzi przeszkód, by
przejazdy odcinkami A od Pyrzowic do Gorzyczek były bezpłatne dla mieszkańców
aglomeracji rybnickiej. Tak samo publicznie wypowiedział się minister infrastruktury.
Ponieważ rok temu w odpowiedzi na moją interpelację w sprawie bezpłatnego przejazdu
otrzymałem odpowiedź negatywną, tym razem poprosiłem o gwarancje. Miałyby one
uczynić z tego zapewnienia coś pewnego, a nie obietnicę wyborczą bez pokrycia.

Złożyłem interpelację
i czekam na gwarancje
Interpelacja do Donalda Tuska, premiera
rządu RP w sprawie budowy oraz funkcjonowania autostrady A1 na terenie woj. śląskiego w aglomeracji rybnickiej (związek
subregionu zachodniego), oraz publicznych zapewnień ministrów finansów oraz
infrastruktury, że mieszkańcy subregionu
będą mogli korzystać bezpłatnie z odcinka
spełniającego rolę obwodnicy.

Szanowny Panie Premierze! Jedną z najważniejszych dróg publicznych w naszym
kraju jest droga krajowa nr . Jest ona częścią
szlaku drogowego przecinającego Europę od
Skandynawii do basenu Morza Śródziemnego. Przebiega przez całą Polskę. O znaczeniu
tej drogi świadczy fakt, że na całej długości będzie ona miała charakter autostrady.
W południowej części województwa śląskiego autostrada będzie przebiegać od Sośnicy
do Gorzyczek. Z uwagi na swój przebieg
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będzie pełnić rolę obwodnicy m.in. dla całej
aglomeracji rybnickiej. To oznacza, że ok.
 tys. mieszkańców naszego regionu rybnickiego będzie zmuszonych do korzystania
z tego odcinka autostrady A. Ze zdziwieniem
przyjąłem  sierpnia  roku odpowiedź
na moją interpelację z  lipca tegoż roku,
w której Ministerstwo Infrastruktury kategorycznie stwierdziło, że około  tys.
mieszkańców mojego regionu (aglomeracji
rybnickiej) będzie musiało płacić za odcinek,
który faktycznie będzie pełnił rolę obwodnicy
całej aglomeracji. Takiej samej odpowiedzi
ministerstwo udzieliło na kilkanaście innych
interpelacji parlamentarzystów. Natomiast
z wielką radością dowiedziałem się, że minister finansów Jacek Rostowski oświadczył publicznie, że nie widzi przeszkód, by przejazdy
odcinkami A od Pyrzowic do Gorzyczek były
bezpłatne dla mieszkańców aglomeracji. Tak
samo publicznie wypowiedział się Minister

Infrastruktury. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
. W jaki sposób rząd zagwarantuje, że nie
są to obietnice bez pokrycia, wynikające
tylko z toczącej się kampanii wyborczej?
. W jaki sposób obywatele będą mogli rozliczyć polityków składających te obietnice
w przypadku, gdy po wyborach ministerstwo infrastruktury powróci do starej
koncepcji, która głosiła, że bezpłatny
przejazd jest niemożliwy?
. Kiedy minister infrastruktury przeprosi
wszystkich posłów, których ministerstwo
informowało, że darmowy przejazd jest
niemożliwy? Te informacje były podpierane aktami prawnymi. Czy minister manipulował prawem?
. Kiedy minister infrastruktury przeprosi
wszystkich zainteresowanych, że dopiero
przed wyborami przyjrzał się dokładnie
problemowi?

. Czy minister infrastruktury wyda korzystną
decyzję przed wyborami parlamentarnymi?
Logika nakazuje tak postąpić, bo nie ma
żadnych gwarancji, że po wyborach nie
nastąpi nie tylko zmiana na stanowisku ministra, ale także zmiana rządzących partii.
Przed wyborami nie wiadomo także, kto
zostanie premierem rządu RP.
Zakładam, że nie muszę Panu Premierowi szczegółowo wyjaśniać, skąd bierze się
mój brak pewności dotyczący składu rządu
po wyborach. Przyznaję, że nie wiem także,
kto będzie premierem. Dlatego proszę o jak
najszybsze podjęcie odpowiednich decyzji
spełniających oczekiwania mieszkańców
regionu rybnickiego. Te decyzje będą potwierdzeniem publicznych zapewnień, jakie
złożyli dwaj ministrowie rządu RP.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Motowidło

