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czasie. Z jednej strony mamy okres bez
nowej perspektywy środków unijnych
oraz pandemię, a z drugiej przerzuca się
finansowanie decyzji rządu na samorządy przy jednoczesnym braku wsparcia
naszych projektów składanych np. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, czy też w ramach funduszu dla miast, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Czy mam satysfakcję z faktu, że Siedlce
pomimo tak trudnych czasów zaczynają wychodzić na prostą? Oczywiście tak,
chociaż zdaję sobie sprawę, że można
byłoby zrobić jeszcze więcej, gdyby tylko większość opozycyjna radnych zaprzestała uprawiania polityki i skupiła
się na wspólnych działaniach dla dobra
miasta Siedlce i mieszkańców.

Trzy lata prezydentury
w Siedlcach
Każdy dzień mojej pracy w Urzędzie
Miasta to dzień rozwiązywania wielu
problemów, podejmowania decyzji,
analizy sytuacji i perspektywicznego
myślenia. To także borykanie się z brakami finansowymi przy jednoczesnym
inwestowaniu w infrastrukturę miejską. Moja daleko idąca polityka racjonalizacji wydatków przyniosła efekty.
Dzięki takiemu podejściu staliśmy
się miastem, którego wiarygodność
w oczach instytucji finansowych wzrosła ponad trzydziestokrotnie. Kiedy
rozpocząłem kadencję w listopadzie
2018 roku wskaźnik wiarygodności
miasta wynosił 0,2 punktu. Warto nadmienić, że dla banków wartość tego
wskaźnika dopiero na poziomie co
najmniej 1 punktu jest przepustką do
prowadzenia rozmów. Świadczy to dobitnie o tym, w jak trudnej sytuacji finansowej było nasze miasto. W 2021 r.
wartość ta osiągnęła poziom ponad 6.
To niewątpliwy sukces nas wszystkich.
Z ust opozycyjnych radnych słyszę, że
zasiadając na fotelu prezydenta zwiększyłem zadłużenie miasta. Jest to najzwyczajniej w świecie cynicznie rozpowszechniana nieprawda. Fakty mówią
same za siebie. W latach 2019-2021
wystąpiłem do Rady Miasta o wyemitowanie obligacji na kwotę 57,2 mln zł
z przeznaczeniem na inwestycje. Jednocześnie spłaciłem ponad 107 mln
zł zadłużenia. Co nam to daje? Wykonując proste działanie matematyczne
otrzymujemy wynik prawie 50 mln zł.
O tyle realnie zmniejszyłem zadłużenie miasta (tabela poniżej).

przetargowych ceny realizacji przedmiotowych zadań były zdecydowanie
niższe w stosunku do pierwotnych.
Czasami zmuszeni byliśmy nieznacznie kwoty zwiększyć. To były jednak
wyjątki potwierdzające regułę. Dla miasta i mieszkańców to jedynie sama korzyść. Tańsze wykonanie robót pozwala
na realizację większej ilości inwestycji
przy tym samym jakże okrojonym budżecie. Na co jeszcze należy zwrócić
uwagę to termin informacji o przyznaniu środków zewnętrznych. Przypadał
on na drugą połowę roku i warunkował
możliwość rozpoczęcia prac. Oczy-
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wiście, skutkiem tego jest spiętrzenie
robót. Uważam jednak, że warto ponieść te czasowe niedogodności w imię
realizacji większej ilości inwestycji za
niższe kwoty. W roku 2021 wykonaliśmy przebudowy ulic: Poniatowskiego, Cmentarnej, Żyburowej, Partyzantów i Lewandowskiego, Młynarskiej.
Modernizację i budowę chodników,
ścieżek rowerowych przy ulicach: Sosnowej, Grabowej, Śmiałej i Alei Kasztanowej oraz ronda przy ul. Łukowskiej.
Budowy parkingów przy ulicy Granicznej i Sekulskiej oraz Strefy parkowania
wzdłuż ROD Złote Piaski.

po

Remonty ulic
i komunikacyjne trudności
Jako mieszkaniec Siedlec zdaję sobie
sprawę z niedogodności, które pojawiły się na siedleckich ulicach. Siedlczanie zadają mi pytanie, dlaczego
miasto przeprowadza takie inwestycje
w okresie powakacyjnym, wtedy gdy
jest wzmożony ruch pojazdów. Pragnę
wyjaśnić, że fizyczne prace na ulicach
to tylko uwieńczenie kilkumiesięcznych działań pracowników Urzędu
Miasta. Już w pierwszych miesiącach
roku kalendarzowego wykonujemy
dokumentację techniczną, następnie
ogłaszamy przetargi w celu wyłonienia
wykonawców. W roku 2021 ze względu
na szalejące ceny, galopującą inflację
i brak wykonawców, przetargi musieliśmy w wielu przypadkach unieważniać. Powodem były oferowane przez

Budowa parkingu przy ul. Piaskowej
Budowa parkingu przy ul. Piaskowej
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Tabela 1.
rok

spłaty z lat poprzednich:
kredyty, obligacje, pożyczki,
obsługa długu,
wykup wierzytelności

obligacje
z przeznaczeniem
na inwestycje

2019

0

35 540 794,73

2020

28 000 000

38 036 339,13

2021

29 200 000

33 599 194,00

RAZEM

57 200 000

107 176 327,86

Budowa ulicy Lewandowskiego
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Zmniejszenie zadłużenia o kwotę: 49 976 327,86 zł
Ci sami radni zarzucają mi stagnację
w kwestii inwestycji. Trzeba zatem jasno powiedzieć, że na inwestycje kontynuowane i nowe w ciągu trzech lat
mojej kadencji wydaliśmy ponad 117
mln zł z czego ponad 63 mln zł z własnego budżetu. Co istotne, dzieje się to
w wyjątkowo trudnym dla samorządu

firmy stawki przekraczające możliwości
finansowe miasta. W takich przypadkach procedurę trwającą ponad miesiąc należało powtórzyć. Zdarzało się
i tak, że w niektórych sytuacjach zmuszeni byliśmy robić to nawet trzykrotnie. Działania takie przynosiły jednak
skutek. W kolejnych postępowaniach

Przebudowa Skweru Niepodległości

Biuletyn Siedlecki

przed

po

Remont ulicy Partyzantów
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Remont ulicy Cmentarnej
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A co z remontami budynków?
Często również powtarzają się pytania
dotyczące remontu budynku Podlasia.
Przecież od ostatnich prac minęło zaledwie kilka lat. Okazało się, że należy
usunąć wilgoć z fundamentów, ze ścian
pomieszczeń usytuowanych w piwnicach i elewacji. Tym samym trzeba było
odnowić elewację, tynki w pomieszczeniach przyziemia i zabezpieczyć przed
wilgocią fundamenty. Nas, mieszkańców nie stać na, mówiąc kolokwialnie,
prowizorki. Obecnie remont jest na
ukończeniu, przeprowadzany należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną.
Obiekt będzie służył przez wiele kolejnych lat w nienagannym stanie. Wykonaliśmy również osuszenie fundamentów budynku MOK Sali Białej przy
ulicy Pułaskiego. Kolejnym wyzwaniem
jest budynek Urzędu Miasta. Sypiący
się ze ścian tynk, odpadające gzymsy,
w opłakanym stanie schody wejściowe,
dziurawy jak sito dach i woda gruntowa w piwnicach – to obraz siedleckiego magistratu. W tym przypadku prace
należało również przeprowadzić kompleksowo. Zaczęliśmy od odwodnienia
i usunięcia wilgoci z piwnic. Obecnie
trwa naprawa elewacji i schodów zewnętrznych. W najbliższej przyszłości
przejdziemy do remontu dachu. Prowadzimy gruntowny remont budynku
przy ulicy Bolesława Prusa, gdzie będzie miało siedzibę kilka wydziałów
Urzędu Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na dziedzińcu będą
wykonane parkingi dla samochodów
interesantów. Wszystko to w jednym
celu, by mieszkańcy czuli się komfortowo i mieli ułatwiony dostęp do Urzędu Miasta. Równocześnie prowadzimy
zaawansowane prace remontowe internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4, modernizację budynków
Szkół Podstawowych nr 1 i 2. Robimy
to za nasze wspólne pieniądze, a każdy
mieszkaniec dokłada swoją małą cegiełkę. Moją rolą jest to, by wszystkie te
środki były wydawane z jak największą
efektywnością, co do każdej złotówki.

Czystość w mieście

Remont Alei Kasztanowej
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Właściwą decyzją było powierzenie
w roku 2020 spółce miejskiej Agencji
Rozwoju Miasta Siedlce zadania utrzymania czystości na siedleckich ulicach
w okresie od wiosny do jesieni. Na
rzecz tego zadania ARMS zakupiła dwa
fabrycznie nowe, mobilne zestawy do
zamiatania ulic, samochód dostawczy
i sprzęty dodatkowego wyposażenia.
Zatrudniono pracowników, zarówno
do obsługi sprzętów mechanicznych,
jak i prac ręcznych. Dwie brygady wyposażone w samochody i odpowiednie
narzędzia każdego dnia pracowały na
ulicach naszego miasta. Co warte podkreślenia, w ciągu tylko jednego miesiąca pracownicy ARMS usunęli ponad 120
ton piachu zalegającego na siedleckich
ulicach. Akcja sprzątania natomiast
trwa od 15 kwietnia do 15 listopada. Na
wielu ulicach po raz pierwszy zapanował porządek, a krawężniki i opaski ujrzały światło dzienne.

Ochrona zdrowia

Remont ulicy Poniatowskiego

Biuletyn Siedlecki

Przez ostatnie trzy lata w celu zabezpieczenia mieszkańcom lepszego dostępu do służby zdrowia, wykonaliśmy
wiele inwestycji w szpitalu miejskim.
Między innymi modernizację bloku
operacyjnego, modernizację Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Nadbudowane zostało drugie piętro
w celu przygotowania pomieszczeń dla
rehabilitacji kardiologicznej. W ramach
poprawienia wykonywania diagnostyki
obrazowej została uruchomiona pracownia kontenerowa Tomografii Komputerowej, wymieniliśmy na nowy
stacjonarny aparat RTG, zakupiliśmy
nowoczesne aparaty USG dla oddziału kardiologicznego i położniczego.

Utworzyliśmy pracownię badań genetycznych PCR i punkt pobrań wymazów do określenia zakażenia Covid-19.
Zwiększyliśmy bezpieczeństwo dostaw
i podawania tlenu pacjentom poprzez
zamontowanie dwóch dodatkowych
zbiorników tlenowych, uruchomienie
generatora tlenu i wykonanie instalacji gazów medycznych w Oddziale
Zakaźnym. Oddziały szpitalne na bieżąco wyposażane są w sprzęt niezbędny
do prawidłowego działania placówki.
Całość zadań inwestycyjnych pochłonęła na przestrzeni trzech lat ponad 28
mln złotych. Chciałbym z tego miejsca
bardzo podziękować Pani Janinie Ewie
Orzełowskiej członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz marszałkowi Adamowi Struzikowi za to, że
dostrzegają nasze lokalne potrzeby i zawsze można liczyć na wsparcie Urzędu
Marszałkowskiego. Jeśli natomiast zaangażują się w pozyskiwanie środków również radni z PO, jak mówi przewodniczący Krzysztof Chaberski: „…nasza partia
współrządzi na Mazowszu i moglibyśmy
wykorzystać nasze kontakty, wiedzę
i kompetencje różnych osób…” (Wywiad
z Krzysztofem Chaberskim www.zyciesiedleckie.pl 25.12.2021) to należy sądzić, że środków dla miasta przybędzie
w 2022 roku. Cieszę się, że po 3 latach
dostrzegł pan przewodniczący taką możliwość. Lepiej późno niż wcale. Oby ten
2022 rok i kolejne lata były przełomowe.

Pozostałe inwestycje
w mieście
W trosce o ochronę środowiska na terenie miasta posadziliśmy w bieżącym
roku 154 drzewa, 6609 krzewów, 6244 byliny i wykonaliśmy 5000 metrów kwadratowych łąk kwietnych. Od stycznia 2022 r.
wchodzimy w kolejny etap rewitalizacji
Parku Aleksandria tak, aby całość prac
zamknąć w roku 2023 i przekazać naszą
perełkę siedlczanom. Jak mieszkańcy
mogli zauważyć, po wielu latach niemocy został przebudowany Skwer Niepodległości. Co warte podkreślenia, skwer ten
będzie tonął w zieleni. Wykonano nasadzenia ponad 8000 roślin oraz w pełni
automatyczne ich nawodnienie, tak byśmy mogli cieszyć się bujną roślinnością
podczas całego lata. Skwer ten wspólnie
z wyremontowanym budynkiem magistratu będzie stanowił kolejne ciekawe
miejsce naszego miasta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, już
w chwili obecnej przygotowujemy wiele
dokumentacji technicznych kolejnych inwestycji przewidzianych do realizacji. Są

to między innymi dokumentacja dotycząca modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej nr 8, dokumentacja projektowa
budynku służącego do obsługi kąpieliska
i plaży przy Zalewie. Przewidziane będą
tam pomieszczenia dla ratowników jak
również kawiarenka z tarasem. Opracowujemy dokumentację projektową
do przebudowy oświetlenia na drogach.
Także opracowywana jest dokumentacja
budowy miejskiego targowiska, budowy
i remontów ulic, choćby takich jak Piaskowa, Kątowa, Sokołowska, Torowa,
Floriańska czy Składowa. W celu uatrakcyjnienia naszego miasta dla potencjalnych inwestorów rozpoczęliśmy również
kompleksowe przygotowanie terenów
inwestycyjnych przy ulicy Starzyńskiego, które są włączone do Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pragnę
podkreślić, że jest to zaledwie wąski wycinek tego, co wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta robimy dla naszych
mieszkańców. W tym miejscu dziękuję
pracownikom magistratu za wspólne
działania.

Nowe zeroemisyjne autobusy
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia
miasta i w trosce o środowisko naturalne,
realizując zapisy ustawy o elekromobilności i paliwach alternatywnych podjąłem
decyzję, aby zapoczątkować doposażanie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w autobusy elektryczne. Na
początku roku 2021 złożyliśmy wniosek
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery – Zielony transport publiczny (Faza I)” w ramach projektu: Zeroemisyjny Tabor Autobusowy w Siedlcach.
Wniosek nasz wzbudził uznanie komisji
konkursowej i w ramach tego projektu
mieliśmy otrzymać dofinansowanie do
zakupu pięciu pojazdów. Ostatecznie jednak otrzymamy częściowe dofinansowanie na zakup trzech bezemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z baterii autobusów
miejskich. Będą to pojazdy niskopodłogowe o całkowitej liczbie miejsc min.
80. W ramach projektu przewidziane jest
wybudowanie na terenie zajezdni MPK
dwóch stacji dwustanowiskowych ładowania pojazdów zasilanych elektrycznie
o mocy min 50kW na każde stanowisko
typ Plug in (wtyczkowe); przeszkolenie
łącznie 30 osób (w tym dwunastu kierowców) oraz dyspozytorów, pracowników
nadzoru nad ładowarkami, elektryków,
mechaników, pracowników obsługi i serwisantów ładowarek, mistrzów stacji
obsługi w zakresie serwisowania pojazdów. To nasz pierwszy krok pozwalający
w przyszłości zrezygnować z tradycyjnych
źródeł napędu.

Jaką rolę odgrywa budżet
obywatelski?
Niezmiernie cieszy mnie zaangażowanie mieszkańców w budżet obywatelski.
Zaczynaliśmy od skromnych środków
przeznaczonych na ten cel w roku 2017
w kwocie 500 tys. złotych. W roku 2021,
dysponowaliśmy kwotą ponad 3,6 mln
złotych. Za te środki, przy współudziale
siedlczan, w poprzednim roku zostało
zrealizowanych wiele inwestycji. Choćby chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi,
oświetlenie ulic. W sumie to 17 projektów, z których aż 14 to projekty członków
Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce. Do realizacji na ten rok zakwalifikowano 17 projektów z największą liczbą oddanych głosów, w tym 12 inicjatyw

członków Bezpartyjnych Siedlec, którzy
razem z mieszkańcami zebrali wystarczającą liczbę głosów, żeby te inwestycje
mogły zostać zrealizowane. Niebawem
rusza kolejny Budżet Obywatelski, dlatego zachęcam wszystkich do udziału.

Sprawa finansów miasta
nadal pozostaje paląca
Od pierwszych dni swojej prezydentury
duży nacisk kładłem na działania pozwalające sukcesywnie zmniejszać zadłużenie finansowe miasta. Kompleksowa
i rzetelna analiza kosztów, której wykonanie zleciłem we wszystkich miejskich
jednostkach budżetowych na początku
swojej kadencji, pozwoliła zracjonalizować wydatki. Co ważne, te działania
odbywały się bez uszczerbku dla jakości
pracy tych jednostek. Z drugiej strony
realizacje wszystkich inwestycji poprawiających jakość życia naszych mieszkańców opierały się o skrupulatne gospodarowanie środkami finansowymi.
Takie podejście przyniosło oczekiwane
efekty. Przemyślanymi, zrównoważonymi decyzjami, podejmowanymi na bazie posiadanych środków finansowych,
poprawiliśmy wskaźnik wiarygodności
ponad 30-krotnie, to znaczy z poziomu
0,2 punktu do ponad 6. Spotkało się to
z dużym uznaniem instytucji finansowych i wręcz niedowierzaniem, że w tak
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Pieniądze dla Siedlec

krótkim czasie z miasta o opinii bankruta staliśmy się wiarygodnym partnerem. Uważam to za swój sukces. Aktualnie spłacamy nasze zobowiązania,
realizujemy wiele inwestycji, tak bardzo
potrzebnych w mieście. Tu jednak muszę z przykrością stwierdzić, że tych inwestycji moglibyśmy realizować o wiele,
wiele więcej, gdyby nie fakt całkowitego
pominięcia naszego miasta przy rozdzielaniu środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Pomimo złożenia
wniosków na łączną kwotę 136 mln zł
w pierwszym naborze, nie otrzymaliśmy
wsparcia. Miasto działa jednak dalej. Ja
osobiście nie zamykam się na współpracę
i chcę ją prowadzić z każdym, o ile tylko
przyniesie ona korzyść naszemu miastu
i mieszkańcom. Mimo tak trudnych, pandemicznych czasów, przerzucania przez
rząd finansowania swoich obietnic na
barki samorządów z jednej strony z drugiej natomiast uszczuplania dochodów
tychże samorządów i ogromnej inflacji.
Mając przeciwko sobie większość opozycyjną w Radzie Miasta, co z pewnością
również nie ułatwia pracy, jestem pełen
optymizmu. Uważam, że obrany kierunek i konsekwentne działanie oraz perspektywiczne planowanie pozwoli na to,
by w niedalekiej przyszłości nasze miasto
stało się wizytówką regionu. Nadal liczę
na współpracę ze wszystkimi radnymi
i działanie dla miasta ponad podziałami.

Ostatnio w mediach społecznościowych
ukazują się wpisy posła Krzysztofa Tchórzewskiego, który przypisuje sobie, jak
również innym politykom PiS, zasługi
w pozyskiwaniu pieniędzy dla miasta.
Chciałem Państwu przekazać, że poseł
Tchórzewski, siedlczanin nie zainteresował się naszymi potrzebami i nie brał
udziału w żadnym spotkaniu, które było
poświęcone inwestycjom czy naszym
lokalnym problemom. Wielokrotnie zapraszany nie znalazł lub nie chciał znaleźć czasu, aby w spotkaniach uczestniczyć. Tak wygląda pomoc posła, że nasze
miasto otrzymało z rządowych pieniędzy
dziesięciokrotnie mniejsze wsparcie niż
mieszkańcy powiatu ziemskiego. Siedlczanie mają prawo oczekiwać, że poseł,
Przewodniczący Rady Doradców Politycznych przy Premierze RP będzie lobbował „na górze” za naszymi potrzebami, bo przecież dzięki m.in. ich głosom
dostał się do parlamentu.
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu
wszystkie gminy i starostwo dostały w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu ziemskiego 2089,30 zł,
natomiast na 1 mieszkańca Siedlec
(powiat grodzki) przypadło 220,96 zł
(poniżej tabela 2).

Przyznana
kwota (zł) RFIL

Przyznana
kwota (zł) RFIL

(I nabór
I moduł)

(I nabór
II moduł)

Powiat siedlecki

4 032 905,00

18 300 000,00

Gmina Domanice

500 000,00

Gmina Korczew

687 594,00

Gmina Kotuń

930 358,00

4 750 000,00

Gmina Mokobody

510 705,00

9 350 000,00

Gmina i miasto Mordy

500 000,00

1 000 000,00

1 400 000,00

14 250 000,00

Gmina Paprotnia

556 484,00

2 000 000,00

800 000,00

8 500 000,00

Gmina Przesmyki

567 272,00

Gmina Siedlce

1 917 000,00

Gmina Skórzec

1 165 531,00

Gmina Suchożebry

500 000,00

Gmina Wiśniew

1 056 491,00

Gmina Wodynie

642 670,00

Gmina Zbuczyn

1 123 461,00

2 000 000,00

1 400 000,00

8 500 000,00

RAZEM

13 567 010,00

27 400 000,00

8 700 000,00

120 406 408,00

Kwota na mieszkańca
w tym naborze

166,67

336,60

106,88

1 479,16

Miasto SIEDLCE

2 771 865,00

0

0

14 421 950,00

Kwota na mieszkańca

35,62

0

0

185,34

Wnioskodawca

Przyznana
kwota (zł) RFIL

Przyznana
kwota (zł)

(II nabór)

POLSKI ŁAD
16 166 903,00

Liczba
mieszkańców
81 402 osób

4 275 000,00
1 000 000,00

9 310 000,00

4 358 505,00
1 100 000,00

2 000 000,00

10 566 000,00

1 300 000,00

9 480 000,00
1 900 000,00

3 000 000,00

800 000,00

9 500 000,00
9 500 000,00

77 813 osób

Powiat SIEDLECKI ziemski (starostwo + gminy) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 49 667 010 zł + Polski Ład 120 406 408 zł –
RAZEM 170 073 418 zł co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 2 089,30 zł
Miasto SIEDLCE (powiat grodzki) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 771 865 zł + Polski Ład 14 421 950 zł – RAZEM 17 193 815 zł
co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 220,96 zł
Na jednego mieszkańca powiatu ziemskiego 2 089,30 / na jednego mieszkańca powiatu grodzkiego (miasto Siedlce) 220,96 zł
PROPORCJA: 9,45 / 1
Źr.: opracowanie własne

przed

Remont ZSP nr 4

po

Składaliśmy w drugim naborze do
RFiL-u 10 wniosków, a w kolejnym
trzy – zgodnie z harmonogramem.
Nie dostaliśmy ani złotówki. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trzy złożone wnioski
– również nic (tabele obok →).
Szanowni Państwo, czy nie zasługujemy na uczciwe traktowanie? Przecież wszyscy płacimy jednakowe podatki. Przystępujemy do rewitalizacji
Parku Aleksandria. Ogromnie się
cieszę, że z listy rezerwowej dostaliśmy się na zasadniczą i że na ten cel
otrzymaliśmy pieniądze. Czekaliśmy
na ten fakt tyle lat, już nawet sami
zaczęliśmy poprzez Budżet Obywatelski etapami odnawiać naszą perełkę.
Oczywiście natychmiast pojawili się
„ojcowie sukcesu”. Poseł Tchórzewski wypowiada się w mediach, że po
interwencji wniosek dostał się na listę
do dofinansowania. A ja się pytam,
gdzie był Pan poseł (wówczas Minister
Energii) w 2017 roku, kiedy wniosek
o dofinansowanie rewitalizacji parku był już złożony? Naturalnym jest,
że pewne kwestie przy zmianie władzy są kontynuowane. Ten konkretny
wniosek przeszedł wiele modyfikacji.
Był ostatecznie poprawiany również
i roku 2021, tak żeby dostosować go do
obecnych przepisów, potrzeb i możliwości. Nie jest to już ten sam projekt
składany na początku. Przypisywanie
sobie zasług, których nie jest się autorem, jest co najmniej nie na miejscu.
Uzasadnianie swoich działań brakiem
poparcia z powodu źle sporządzanych
wniosków przez pracowników Urzędu
Miasta jest kolejnym absurdem. Są to
te same osoby, które pracowały wcześniej, za poprzedniego prezydenta.
Wtedy było dobrze, a teraz zdaniem
posła, źle. Pojawia się pytanie, dlaczego nie potrafił pan poseł, czy też nie
chciał, wytłumaczyć potrzeby realizacji m. in. budowy ulicy Floriańskiej,
przebudowy ciągu drogowego ulic
Piłsudskiego i Armii Krajowej, na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pułaskiego czy przebudowy i rozbudowy
budynku przy ulicy Sienkiewicza 32
na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy?

Budżet 2022
Na grudniową sesję Rady Miasta moje
zaproszenie przyjął Pan Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast
Polskich. Z racji tego, iż była to sesja na której uchwalany jest budżet
miasta, chciałem, aby radni mogli
zapoznać się z informacją dotyczącą
zmniejszenia wpływów do budżetu
miasta wynikających z wprowadzenia
Polskiego Ładu. Prezentacja miała tytuł „Projekt budżetu Siedlec a zmiany
w dochodach miasta z podatku PIT”.
Z przekazanej informacji jednoznacznie wynika, że nasze miasto w ramach tych regulacji rządowych straci
w roku 2022 prawie 50 mln złotych,
ale już w okresie trzech ostatnich lat
strata ta rośnie do prawie 90 mln zł
(Tabela 3, obok →).
Tyle środków nie wpłynęło i nie wpłynie do kasy miasta, a co za tym idzie,
nie mogliśmy i nie będziemy mogli
przeznaczyć ich choćby na inwe-

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – II nabór, wnioski ODRZUCONE
wnioskowana kwota
= wartość zadania

nazwa zadania

7 177 000,00

odrzucone
odrzucone

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego
Domu Samopomocy

15 138 000,00

odrzucone

Budowa nowego żłobka i przedszkola w Siedlcach

15 000 000,00

Budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ul. Mieszka I do granicy administracyjnej miasta

16 500 000,00

odrzucone
odrzucone

Budowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ronda Hofmana do ulicy Ks. Niedziałka oraz ulicy Piaskowej
i Kątowej od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Piaski Zamiejskie

14 700 000,00

odrzucone

Budowa ul. Floriańskiej

17 500 000,00

odrzucone

7 500 000,00

odrzucone

19 500 000,00

odrzucone

3 000 000,00

odrzucone

Budowa parkingu podziemnego i placu publicznego

20 000 000,00

Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 16/18

Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Warszawskiej
Budowa kładki dla rowerów nad torami kolejowymi wzdłuż ul. Warszawskiej
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Muchawka od zachodniej strony miasta

SUMA: 136 015 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – III nabór, wnioski ODRZUCONE
wnioskowana kwota
= wartość zadania

nazwa zadania

7 177 000,00

odrzucone

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy

15 138 000,00

odrzucone

Budowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ronda Hofmana do ulicy Ks. Niedziałka oraz ulicy Piaskowej
i Kątowej od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Piaski Zamiejskie

14 700 000,00

odrzucone

Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 16/18

SUMA: 37 015 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, wnioski ODRZUCONE
wnioskowana kwota
= wartość zadania

nazwa zadania
Przebudowa ciągu drogowego ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej, na odcinku
od ul. Starowiejskiej do ul. Pułaskiego

3 100 000,00

odrzucone

Przebudowa 2-jezdniowej ul. Jagiełły (2 x 7 m) na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Prusa

1 900 000,00

odrzucone

SUMA: 5 000 000,00 zł

Źr.: opracowanie własne

stycje, jakże potrzebne w mieście.
Co otrzymaliśmy od rządzących w zamian? W ramach tegoż programu zaledwie 14 421 950,00 zł.
Dysproporcje każdy z nas dostrzega.
Pragnę jeszcze podkreślić, że z tytułu niedoboru subwencji oświatowej
przekazywanej przez rząd, nasze miasto dopłaci do jednostek oświatowych
prawie 60 mln zł. Są to przeogromne
ubytki w kasie miasta i w takich realiach musieliśmy poruszać się konstruując projekt budżetu na 2022 rok.
Czym zaskoczy nas rząd w trakcie
obecnego roku nie jesteśmy w stanie
obecnie przewidzieć.

Duża doza optymizmu
W tych jakże trudnych, stawiających
z dnia na dzień nowe wyzwania czasach, empatia, siła i wiara w możliwości zmian na lepsze pozwalają mi z ufnością patrzeć w przyszłość. Za chwilę
zbliża się nowa perspektywa środków
unijnych. Jestem pewien, że inwestycje, które tak długo czekały na swoją
kolej realizacji dostaną szansę. Takich
potrzeb jest w naszym mieście wiele.
Ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, amfiteatr, budowa instalacji termicznego
przetwarzania odpadów czy też kolejna część obwodnicy, zagospodarowa-

nie terenu nad zalewem, kwietne łąki.
To tylko wąski wycinek inwestycji, które chciałbym dla siedlczan realizować.
Wierzę, że będzie to możliwe, a ja ze
swojej strony dołożę wszelkich starań
by stało się to faktem.
Szanowni Mieszkańcy, życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń
i by 2022 rok obfitował w zdrowie,
radość i życzliwość.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik

Tabela 3.
Dynamika wpływów z PIT i nadwyżki operacyjnej w projektach budżetu Siedlec
rok

PIT
wg MF

dynamika

dynamika bez zmian
ustaw

PIT
bez zmian ustaw

ubytek
w mln zł

dochody
bieżące
w mln zł

wydatki
bieżące
w mln zł

2017

99,40

108,63%

108,63%

99,40

0

427,9

392,7

2018

109,20

109,86%

109,86%

109,20

0

449,2

406,8

2019

126,00

115,38%

115,38%

126,00

0

464,4

439,3

2020

126,40

100,32%

109,914%

138,49

-12,09

525,2

509,7

2021

125,40

99,21%

109,914%

152,22

-26,82

566,2

566,1

2022

117,70

93,86%

109,914%

167,31

-49,61

520,8

532,3

109,914% – wskaźnik rocznego wzrostu PIT, obliczony za okres 2014-2019. Źr.: Związek Miast Polskich

-88,52 mln zł

Biuletyn Siedlecki

