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Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

 

Ochrona walijskich gospodarstw domowych przed rosnącymi 

kosztami utrzymania 

 

Rozwój łańcuchów dostaw dla lokalnych przedsiębiorstw 

 

Promowanie kupowania walijskich i lokalnych produktów 

 

Rozszerzenie wsparcia biznesowego i tworzenie nowych miejsc 

pracy poprzez inicjatywy Arfor i Valleys 

 

Rewitalizacja centrów miast , aby stworzyć przyjazne i tętniące życiem 

miejsca do pracy, życia i robienia zakupów 

 

Zdrowsze społeczności dbające o swoich członków 

 

Prowadzenie działań na rzecz lepszych warunków dla pracowników 

opieki społecznej oraz lepszych usług opieki  

 

Rozwiązanie problemu nierówności, aby pomóc ludziom żyć dłużej i 

zdrowiej  

 

Poprawa dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego  

 

Najlepszy start w życiu 

 

Bezpłatne posiłki szkolne dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych i zobowiązanie do rozszerzenia uniwersalnego 

programu bezpłatnych posiłków szkolnych na uczniów szkół 

średnich podczas trwania obecnej kadencji rady – z naciskiem na 

pożywne posiłki przygotowywane z lokalnych składników 

 

Bezpłatna opieka nad dziećmi obejmująca wszystkich dwulatków 

 

Docenianie nauczycieli i pracowników szkoły 
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Zrównoważone, bardziej ekologiczne społeczności 

 

Wykorzystanie potencjału Walii w zakresie odnawialnych, 

realizowanych przez społeczności projektów energetycznych jako 

część celu ukierunkowanego na osiągnięcie neutralności pod 

względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. 

 

Walka z kryzysem mieszkaniowym w Walii, budując bardziej 

energooszczędne mieszkania socjalne, które będą korzystne z punktu 

widzenia bilansu węglowego, a także bardziej przystępne cenowo 

domy oraz podejmując radykalne działania w sprawie rozwiązania 

kwestii drugich miejsc zamieszkania i problemu bezdomności 

 

Opracowanie bardziej ekologicznych systemów transportu w oparciu 

o lokalne potrzeby  
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Plaid Cymru: zmiany na lepsze 

 

Prawie ćwierć wieku temu mieszkańcy Walii zagłosowali za powstaniem 

walijskiego parlamentu i tym samym za zmianami w prowadzeniu 

polityki. Zaufali nowej demokracji nastawionej na to, aby działać inaczej 

– w sposób sprzyjający integracji i współpracy.  

  

W obliczu pandemii, kryzysu kosztów życia i wrogo nastawionego 

konserwatywnego rządu w Londynie – zdeterminowanego, by zrobić 

wszystko, co w jego mocy, aby osłabić nasze instytucje narodowe – 

współpraca wszystkich partii politycznych na rzecz Walii leży w interesie 

naszego narodu. 

 

Po rozmowach i porozumieniu z naszymi członkami, w grudniu 2021 r. 

partia Plaid Cymru zawarła porozumienie o współpracy z rządem 

walijskim. 

 

To dzięki Plaid Cymru kluczowe polityki – od karmienia naszych dzieci w 

ramach rozszerzania programu bezpłatnych posiłków szkolnych, po 

opiekę nad naszymi starszymi i słabszymi obywatelami w postaci 

utworzenia Narodowej Służby Opieki (National Care Service) – znalazły 

się obecnie w ambitnym, wzmacniającym naród Programie dla rządu 

(Programme for Government).  

 

Porozumienie o współpracy, wynegocjowane przez Plaid Cymru z 

rządem walijskim, jest centralnym elementem naszej wizji samorządu 

lokalnego w całej Walii: 

 

● Bezpłatne posiłki szkolne dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych 

● Bezpłatna opieka nad dziećmi obejmująca wszystkich dwulatków 

● Narodowa Służba Opieki zapewniająca lepszą i sprawniejszą 

obsługę oraz lepsze warunki pracy dla pracowników opieki 

społecznej 

● Natychmiastowe działania mające na celu rozwiązanie problemu 

drugich miejsc zamieszkania i zbyt drogich mieszkań, z 

wykorzystaniem systemów planowania, nieruchomości i podatków.  
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● Rozwiązanie problemu bezdomności 

● Założenie krajowego przedsiębiorstwa budowlanego Unnos, 

żeby zwiększyć dostęp do mieszkań socjalnych i mieszkań 

przystępnych cenowo 

● Przeprowadzenie reformy podatku lokalnego, dzięki której 

stanie się bardziej sprawiedliwy 

● Współpraca z władzami lokalnymi w celu opracowania planów 

zintegrowanego systemu transportowego 

● Zlecenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej zbadania 

potencjalnych działań prowadzących do osiągnięcia neutralności 

pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. 

● Zlecenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej ekstremalnych 

powodzi w zimie 2020/2021 i zastosowanie się do jej 

rekomendacji. 

● Zwiększanie inwestycji w zapobieganie powodziom  

● Poprawa usług w zakresie zdrowia psychicznego i dobrostanu, 

zwłaszcza tych świadczonych młodym ludziom 

● Opracowanie nowych modeli ułatwiających współpracę 

samorządów lokalnych z Zachodniej Walii i Południowej Walii.  

● Wspieranie lokalnych władz w prowadzeniu działań w języku 

walijskim. 

● Przyjęcie ustawy o edukacji w języku walijskim (Welsh 

Language Education Bill) 

 


