Budżet na 2019 rok uchwalony – radni byli jednomyślni

28 grudnia w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyła się IV
sesja Rady Powiatu, podczas której podjęto szereg uchwał. Najważniejsza z nich
dotyczyła budżetu na 2019 rok. Radni zatwierdzili go jednogłośnie.
Na sesji obecnych było 12 z 15 radnych. Spotkanie otworzył przewodniczący rady
Piotr Fijołek i przedstawił porządek obrad. Następnie starosta zwoleński Stefan Bernaciak
odczytał sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej.
Podczas sesji podjęto szereg uchwał, między innymi dotyczącą wyboru członków
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W jej skład weszli: Krzysztof Figurski oraz Andrzej
Skorek. Głosowano także w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich, czy zgody na podpisanie umowy o przyjęciu dotacji celowej
na realizację zadania w zakresie transportu publicznego w gminach Kazanów i Tczów.
Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
Budżet uchwalony
Głównym punktem sesji były obrady nad projektem budżetu powiatu zwoleńskiego
na 2019 rok. Uzyskał on pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkich
trzech komisji stałych Rady Powiatu w Zwoleniu.
Uchwała budżetowa na 2019 rok została podjęta jednomyślnie. Za oddano 12
głosów, czyli poparli ją wszyscy obecni podczas sesji radni. – Dziękuję za jednomyślne
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na nadchodzący rok. Pozwoli nam to, aby
po pierwszym stycznia sprawnie funkcjonować i realizować potrzeby mieszkańców
powiatu zwoleńskiego w zakresie drogownictwa, oświaty, pomocy społecznej, czy służby
zdrowia, bo przecież przed nami duża inwestycja przebudowy wnętrz szpitala. Zapraszam
wysoką radę do wspólnej realizacji przyjętego budżetu, bo im więcej nas będzie do
wspólnej pracy, tym bardziej wymierne efekty osiągniemy. Zgoda buduje, niezgoda
rujnuje, dlatego jeszcze raz dziękuję za umiejętność i chęć dialogu oraz jednomyślność –
powiedział starosta Stefan Bernaciak.
Stawiają na szpital
Zaplanowane dochody budżetu powiatu zwoleńskiego mają wynieść 37 milionów
879 tysięcy złotych. Wydatki budżetu ustalono na kwotę 39 mln 674 tys. 500 zł. Na
inwestycje zostanie przeznaczone 8 mln 193 tys. 74 zł.
Jednym z najszerzej zakrojonych zadań, które w 2019 zamierza zrealizować
samorząd powiatu jest przebudowa wnętrz zwoleńskiego szpitala. W budżecie
zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 2 mln 346 tys. zł. Dużą inwestycją będzie
także przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Tczów-Wincentów. Na
realizację tego zadania przeznaczono blisko milion złotych.
Jak podkreślają samorządowcy, kolejność realizacji pozostałych zadań w różnych
obszarach będzie uzależniona od pojawiających się programów dofinansowań
zewnętrznych. - Mamy odpowiednio zbilansowany i bezpieczny budżet, jesteśmy też
dobrze przygotowani do aplikowania o środki z unijnej kasy. Dlatego w 2019 rok
wchodzimy ze spokojem i gotowością do działania – podsumował wicestarosta Waldemar
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Urbański.
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