Radni byli jednomyślni - jest absolutorium dla Zarządu Powiatu w Zwoleniu

22 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyła się sesja
podsumowująca roczne wykonanie budżetu oraz stan mienia powiatu zwoleńskiego za
2017 rok. Radni powiatu jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem zarządowi
absolutorium.
Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu w Zwoleniu za 2017 rok było
najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu. Pozytywnie na temat realizacji ubiegłorocznego
budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobną opinię wydała Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu w Zwoleniu.
Jednogłośne absolutorium
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu
absolutorium dla zarządu. – Dziękuję radnym powiatu zwoleńskiego za dwanaście miesięcy
merytorycznej i dobrej współpracy – mówił Waldemar Urbański, starosta zwoleński. – Możemy z
dumą mówić o wspólnych dokonaniach i skutecznym łączeniu sił z samorządami gmin i
województwa, co przynosi wymierne efekty w postaci kolejnych inwestycji zarówno w obszarze
infrastruktury drogowej, oświaty, pomocy społecznej, jak i ochrony zdrowia. Dziękuję także
pracownikom Starostwa Powiatowego w Zwoleniu za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie
powierzonych im obowiązków – dodał starosta.
Jak podkreślali samorządowcy, rok 2017 był czasem wytężonej pracy i obfitował w liczne
działania inwestycyjne. To także rok skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne, jak
chociażby na realizację zadań w drogownictwie, gdzie samorząd powiatu zwoleńskiego
pozyskał pomoc finansową w kwocie 5 mln 781 tys. 309 zł.
2017 rok pod znakiem licznych przedsięwzięć
Zgodnie z założonym planem w 2017 roku w powiecie zwoleńskim przebudowano ok. 15
km dróg. Zmodernizowane zostały drogi na odcinkach: Kazanów-Kopiec, Garbatka-Czarnolas,
Sucha-Męciszów, Zwoleń-Kroczów-Kazanów oraz ul. Targowa w Zwoleniu. Przebudowano także
most i obustronne dojazdy na odcinku Zwoleń-Filipinów. Zostały przeprowadzone również
prace polegające na wykonaniu odwodnienia dróg: Sucha-Męciszów, Zwoleń-Baryczka,
Zielonka Łaguszów, Garbatka-Czarnolas. Przygotowano także dokumentację projektową na
przebudowę drogi Zwoleń-Baryczka oraz Kazanów-Kopiec w miejscowościach: Kazanów i
Miechów.
Działania inwestycyjne powiatu w minionym roku skupiły się także w obszarze oświaty,
wychowania, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, w ramach którego została
przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
Przychodni SPZZOZ w Zwoleniu, Szpitala w Zwoleniu, Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu
oraz Domu Pomocy Społecznej w Gródku. Były to przedsięwzięcia wieloletnie, a prace nad ich
realizacją zakończyły się w 2017 roku.
Wśród wieloletnich zadań w minionym roku znalazł się także projekt pod nazwą
„Łatwiejszy start”, którego celem jest aktywna integracja osób z niepełnosprawnością,
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu zwoleńskiego. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
jest również partnerem w realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą „Inwestycja w
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przyszłość”, który rozpoczął się w 2017 roku i ma na celu podniesienie zdolności uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia, staże i praktyki zawodowe oraz doposażenie klasopracowni Zespołu
Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. W minionym roku samorząd powiatu kontynuował
także program przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin powiatu
zwoleńskiego.
Ponad 12 milionów na realizację zadań!
W sumie na działania inwestycyjne w 2017 roku samorządowcy powiatu zwoleńskiego
przeznaczyli 12 mln 707 tys. 742 zł. – Liczne zadania przebudowy dróg, termomodernizacja
budynków, czy wspieranie oświaty i służby zdrowia są odpowiedzią na zgłaszane przez lokalną
społeczność potrzeby. Staramy się nie tylko słuchać głosów mieszkańców, ale słyszeć co do nas
mówią i sukcesywnie podejmować działania zmierzające do poprawy komfortu życia w powiecie
zwoleńskim – podsumował wicestarosta Arkadiusz Sulima.
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