Białystok dn. 20 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 3
Rady Wojewódzkiej SLD
W sprawie powołania organizacji Powiatowej SLD w Siemiatyczach

Rada Wojewódzka SLD w odpowiedzi na wniosek kol. Michała Korola postanawia powołać Powiatową Radę Sojuszu
Lewicy Demokratycznej . Jej powstanie nie będzie miało wpływu na finanse partii , a pozwoli na rozbudowę struktur i
przygotowanie się do wyborów samorządowych . Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyboru władz
statutowych nowej organizacji będzie Sekretarz RW Kol. Bogdan Budzisz . Rada Powiatowa SLD w Siemiatyczach swą
działalność rozpocznie w IV kwartale 2013 r.

UCHWAŁA NR 4
Stanowisko Rady Wojewódzkiej SLD
w sprawie dróg i obwodnic województwie podlaskim
Podlaska Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Białymstoku wyraża zaniepokojenie i sprzeciw
wobec rządowych planów Programu Budowy Dróg Ekspresowych 2014-2020 w województwie podlaskim. Wyrażamy
sprzeciw wobec nie ujęcia w programie rozbudowy odcinków dróg S 61 i S 19 i nie uwzględnienie w zapowiadanych
przez lata obwodnic miast : Suwałki , Łomża na trasie tzw. Via Baltica oraz Bielska Podlaskiego , Siemiatycz i
Sokółki na trasie S 19 co uważamy za niedopuszczalne . Brak rozbudowy dróg ekspresowych stanowi poważną
barierę w rozwoju gospodarczym województwa podlaskiego oraz hamuje rozwój i wymianę towarową z krajami
ościennymi. Brak obwodnic w miastach Suwałki , Łomża , Bielsk Podlaski , Siemiatycze, Sokółka oraz Suchowolia i
Sztabin sprzyja zagrożeniu zdrowia i życia mieszkańców oraz ma negatywny i nie odwracalny wpływ na środowisko
naturalne.

UCHWAŁA NR 5
Stanowisko Rady Wojewódzkiej SLD
w sprawie planu likwidacji lokalnej sieci kolejowej przez Zarząd Województwa i władze PKP

Podlaska Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planu likwidacji
lokalnej sieci kolejowej przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz władze PKP . Podstawą dla prawidłowego

działania i dynamicznego rozwoju każdego województwa jest właściwie funkcjonująca infrastruktura kolejowa . Nie
może być mowy o wyrównywaniu różnic dzielących mniej i bardziej rozwinięte regiony Podlasia w obliczu decyzji
zmierzających do pogłębienia istniejących dysproporcji . Odcięcie małych miejscowości od udziału w liniach
kolejowych spowoduje ich postępującą marginalizację i gospodarczą erozję . W trosce o dobro lokalnych
społeczności Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej wzywa Marszałka Jarosława Dobrzańskiego i
kierowany przez niego Zarząd Województwa do zaprzestania prowadzenia szkodliwej polityki oraz podjęcia działań
zmierzających do uzdrowienia skandalicznej sytuacji na podlaskich liniach kolejowych.

