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Obrady pod znakiem budżetu
25 września br. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Młodzi dziękują
Jakub Zieliński, Mateusz Prawucki oraz Marcin
Maćkowiak wystąpili w imieniu młodzieży użytkującej nowo oddany Skatepark. - Chciałbym złożyć
serdeczne podziękowania za zgodę na sfinansowanie tego obiektu, który jest jednym z najlepszych w
Polsce, jeżeli nie najlepszym. Dowodem jest to, że
odwiedziło go już mnóstwo osób z innych miejscowości i województw. Dziękujemy także za pomoc

przy organizacji pierwszych zawodów na deskorolkach i BMXach – oświadczył Jakub Zieliński. Na ręce Przewodniczącej Rady Bogusławy Tuchockiej
oraz Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego złożono
specjalne listy gratulacyjne.

Radni proszą o interwencję
Po sprawozdaniu Burmistrza z działalności międzysesyjnej poruszono kilka spraw dotyczących gminy.
Radny Antoni Janik wnioskował, aby zwołać
wspólną sesję razem z Radą Powiatu Wolsztyńskiego, ponieważ potrzebna jest pomóc przy dostosowaniu Szpitala powiatowego w 2016 do koniecznych wymogów unijnych. Burmistrz poinformował,
że do takiego spotkania z udziałem wszystkich samorządów wkrótce dojdzie, sprawa będzie także
omawiana na komisji zdrowia oraz na październikowej Sesji, wszyscy radni będą mogli zapoznać się
z koncepcją rozwoju SPZOZ i wypowiedzieć się w
tym względzie. Radny Leszek Daleki prosił o wyjaśnienia w sprawie utrudnień na osiedlu mieszkaniowym w Starym Widzimiu podczas obfitych deszczów. Zastępczyni burmistrza Justyna Mikołajewska odpowiedziała, że w tym przypadku problem
stanowi brak w pobliżu cieku wodnego, do którego
odprowadzić wody opadowe, oraz to, że grunty
mają strukturę gliniastą i nie przepuszczają wody.
Podczas ulewy rowy przy drodze wojewódzkiej są
także pełne. Zbiornik odparowujący jest w tym
przypadku jedynym stosowanym wszędzie rozwiązaniem. Przy projektowaniu osiedla założono, że
wysoki stan wód powierzchniowych wyklucza podpiwniczenie domów. Obiecała jednak, że Urząd
postara się w najbliższym czasie znaleźć jakieś
techniczne rozwiązanie problemu.

GMINA WOLSZTYN
Inwestycje, inwestycje...
Ważnym punktem Sesji było sprawozdanie Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2013 r. Planowany budżet na rok bieżący
po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamyka
się kwotą 81 mln 317 tys. zł, z czego m.in. 9 mln
763 tys. zł to dotacje na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej a 6 mln 507 tys.
to dochody majątkowe, wśród których najistotniejszą pozycję stanowią środki na dofinansowanie
własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, na
przykład z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wolsztyn” oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego w Obrze. Plan wydatków
po zmianach wynosi 87 mln 505 tys. zł, z czego
ponad 18 mln 907 tys. zł zapisano na wydatki majątkowe, czyli większość z nich to inwestycje wielo-

letnie. W pierwszym półroczu 2013 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 41 mln 295 tys. zł,
co stanowi 50,87 proc. planu. Natomiast wydatki z
tym okresie zrealizowano w kwocie 37 mln 255
tys. zł, co stanowi 42,57 proc. planu. Składają się
na to wydatki bieżące w kwocie 34 mln 334 tys.
oraz wydatki majątkowe zrealizowane w wysoko-
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warunki atmosferyczne, natomiast fakturowanie
odbywa się w kwartałach późniejszych. Na dziś
wiadomo, że ze względu na brak środków finansowych w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostanie przełożona budowa ronda przy Urzędzie Skarbowym. To zadanie zostało
wpisane przez Dyrekcję na lata 2014-2016. Środki
zabezpieczone w naszym budżecie zostały przesunięte na modernizację ulicy Przemysłowej w
Wolsztynie i na Stadion Miejski. Z bieżących środków do końca czerwca zamknięto inwestycje drogowe: ulice Poznańską, Rzeczną, Sadową, Wąską w
Wolsztynie, ulicę św. Anny w Obrze, Łąkową i Krętą w Kębłowie, kolejny odcinek drogi Wolsztyn –
Adamowo (mała obwodnica na terenach przemysłowych), I etap ul. Sosnowej w Karpicku, I etap ul.
Górnej we Wroniawach a w trakcie wdrożenia jest
kolejny etap drogi osiedlowej na Berzynie oraz na
ul. Rolnej w Karpicku. Przygotowany jest też przetarg na ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
na tzw. deptaku łączącym ulicę Gajewskich i Dąbrowskiego. Zadania z gospodarki wodnościekowej są realizowane zgodnie z planem, w
pierwszym półroczu zakończyły się roboty kanalizacyjne w Nowej Obrze i Borkach a w odniesieniu
do Błocka i Stradynia zakończone zostały procedury przetargowe. Przeznaczono także środki na infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Do użytku
oddano wielofunkcyjne boisko przy Szkole w
Obrze, siłownię zlokalizowaną na świeżym powietrzu przy promenadzie oraz Skatepark. Trwają prace przy przebudowie muszli w parku. Rozpoczął się
też I etap modernizacji Stadionu.

Wzajemna pomoc
W bloku uchwał m.in. dyskutowano nad udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Siedlec. W
ubiegłym roku Urząd składał wniosek o modernizację ulicy Przemysłowej. Wniosek nie przeszedł,
gdyż w ogólnej ocenie znalazł się na 23 miejscu.
Zadecydował o tym wysoki
dochód na głowę mieszkańca gminy oraz niskie
bezrobocie. Aby inną drogą
uzyskać większą ilość punktów do projektu, Urząd
Miejski zabiegał o pozyskanie partnera przy tej inwestycji. Nie zgodził się pomóc samorząd powiatowy,
ale zgodziła się na to gmina
Siedlec, udzielając pomocy
finansowej w wysokości
229.767 zł. Pod koniec
sierpnia Urząd Wojewódzki
poinformował naszą gminę, że jednak są oszczędności w krajowym programie modernizacji i budowy dróg oraz będzie uruchomione dofinansowanie
do tego projektu. 17 września gmina Siedlec podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w
wyżej wymienionej kwocie. Takie pomoce finansowe są transakcją wiązaną. Dlatego obecnie Rada
Miejska przyjęła bliźniaczą uchwałę jednogłośnie.

ści 2 mln. 921 tys. zł. Największą pozycję zajmują
tutaj środki przeznaczone na oświatę i wychowanie, tzn. 38,3 proc. planu, pomoc społeczną 15,2
proc., wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 7,4 proc. planu, na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę
fizyczną 7 proc. Istotną częścią wydatków są zawsze inwestycje, planowane wydatki majątkowe na
rok 2013 to 21,6 proc. budżetu, wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca wynosi Pełna relacja z XXXII Sesji Rady Miejskiej znajduje
15 proc. planu. Co roku wydatki inwestycyjne są na się na stronie internetowej: wolsztyn.pl.
podobnym poziomie. Większość tych zadań przypada na okres wiosny i lata, kiedy są odpowiednie

