
S T A N O W I S K O 

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP oraz Zarządu Koła Miejskiego w Siedlcach Platformy 

Obywatelskiej RP w sprawie bieżącej sytuacji ekonomicznej miasta Siedlce. 

W związku z zapowiadaną przez Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta na 14 maja 2014 

roku Specsesją Rady Miasta w sprawie stanu finansów Miasta Siedlce oraz programu naprawczego 

przygotowanego przez Prezydenta Miasta Siedlce, zgłaszamy swoją obecność, otwartość i jesteśmy 

gotowi, by usiąść do rozmów o finansowej przyszłości naszego miasta.  

Jesteśmy zdziwieni, że pomimo braku jakiejkolwiek poprawy w finansach Siedlec, takie spotkanie 

samorządu, szumnie ogłoszone w mediach w dniu dzisiejszym nie odbywa się… Pada pytanie 

dlaczego? 

Odpowiedź nasuwa się samoistnie – jest to kontynuacja lekceważącego podejścia do władzy 

uchwałodawczej w naszym mieście, czyli do Radnych Rady Miasta a więc i do mieszkańców, których 

radni reprezentują. To już kolejne działanie mające na celu wyłącznie „pozorowanie” ruchów niby 

rozwiązujących problemy finansowe miasta.   

Ostatnie sesje Rady Miasta pokazały, że aktualnie rządząca koalicja z Przewodniczącym Rady Miasta 

Henrykiem Niedziółką na czele dąży do stanowczego utrudnienia w komunikacji pomiędzy 

Prezydentem a Radnymi, wprowadza chaos, zamieszanie, nie szanuje czasu pracy urzędników, 

dziennikarzy, mieszkańców miasta. Terminy sesji Rady Miasta są ogłaszane publicznie a następnie 

beztrosko przesuwane, zmieniana jest utrwalona tradycja posiedzeń rady miasta w ostatni piątek 

miesiąca. Dlaczego tak się dzieje? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, nie wszyscy radni są 

emerytami, nie wszyscy funkcjonują bez planu na przyszłość. Mamy swoje zobowiązania, mamy 

aktywności zawodowe i społeczne, dlaczego utrudniacie nam ich realizację? Dlaczego zamykacie się 

na pytania mieszkańców i konstruktywną krytykę? 

Przypominamy, że władza pochodzi od mieszkańców, rolą władzy jest mieszkańców słuchać, służyć im 

i reprezentować ich słuszne interesy. Władza powinna charakteryzować się otwartością, 

przejrzystością i wysokimi standardami. Rada Miasta to organ, który ma stanowić prawo, ale także 

przekazywać uwagi do prawa już uchwalonego, by mieszkańcom miasta żyło się lepiej. 

Przypominamy, że finanse miasta są ujęte w uchwale budżetowej, wymiary podatków są ustalone 

w uchwale budżetowej. Obowiązkiem prezydenta jest uzyskać opinię i zgodę Rady Miasta przed 

ogłaszaniem ad hoc zmian w tych uchwałach. Chyba, że doszliśmy już do takiej sytuacji, że zamierza 

Pan jednoosobowo rządzić miastem, ignorując zasady demokracji poprzez wprowadzanie własnego 

prawa ogłaszanego w dekretach. 

Sytuacja finansowa miasta jest zła, co niektórzy używają wręcz brutalnego stwierdzenia, że „miasto 

zdycha”! Żądamy natychmiastowych działań, oczekujemy ruchów zdecydowanych i efektywnych. 

Zgromadzeni tutaj żądamy, by został przeprowadzony Audyt kontrolujący sytuację finansową miasta 

przez profesjonalny organ zewnętrzny. Badanie, którego wynikiem będzie obraz prawdziwej kondycji 

ekonomicznej miasta oraz profesjonalny program naprawy finansów Siedlec. Skończyły się mrzonki 

i obietnice „gruszek na wierzbie”, nie pozwolimy byście w tak trudnej sytuacji „czekali tylko do 

wyborów”, bo już nie raz słyszeliśmy pełne pychy zapowiedzi, że obecna koalicja te wybory wygra, 

a zwycięzców się nie rozlicza!  

Czas na działanie! Siedlce potrzebują finansowej reanimacji i demokratycznej władzy, która zamiast 

odcinać się od pytań radnych, stworzy warunki do współpracy ponad podziałami dla dobra Siedlec 

i jego mieszkańców. 


