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Obligacjami spłacamy gminne długi

GMINNE SPRAWY
ULOTKA INFORMACYJNA RADNYCH GMINY ZABIERZÓW

Maj 2017 r.

Protestują i domagają się przeprosin
Projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy jesienią
ub. roku wzbudził wiele zastrzeżeń nie tylko co do wysokości deficytu, ale przede wszystkim co do znacznego wzrostu wydatków na administrację i nowych
zadań, wcześniej nie zgłaszanych jako konieczne
i priorytetowe.
O ile dyskusja publiczna i argumentacja merytorczna mieszczą się w pojęciu sporu o kształt budżetu,
o tyle personalny atak na radnych na łamach w wydawanej za publiczne pieniądze gazecie „Znad Rudawy”
nie mógł zostać zbagatelizowany.
Radni: Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, Jerzy Dąbek,
Edmund Dąbrowa, Tadeusz Jojczyk, Jerzy Kowalik, Dorota Kęsek, Maria Kwaśnik, Edward Rogóż i Katarzyna
Zielińska wystosowali do wójt Elżbiety Burtan pismo,
którego treść publikujemy poniżej.
Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów
w/m

Zabierzów, dn. 21 kwietnia 2017 r.

W związku z Pani publiczną wypowiedzią, cyt.: „Oni działają na szkodę gminy od momentu złożenia projektu tegorocznego budżetu”, opublikowaną w artykule „Radni kłócą się o szatnie”
(Dziennik Polski z dnia 20 kwietnia 2017 r.) dyskredytującą Radę Gminy Zabierzów, zwracamy
się z żądaniem przeprosin i opublikowania ich w lokalnej prasie, oraz w publikatorach w których
Pani wypowiedź została wydrukowana. Jednocześnie żądamy pisemnego wyjaśnienia w terminie
14 dni, jaką szkodę poniosła gmina w wyniku naszych działań.
W uzasadnieniu podajemy, że zgodnie z art.15 Ustawy o Samorządzie Gminnym organem
stanowiącym jest rada gminy, do której kompetencji należy między innymi uchwalanie budżetu
gminy (art.18 Ustawy). Do obowiązków organu wykonawczego jakim w myśl przepisów ustawy
jest wójt gminy należy przygotowywanie i przedkładanie radzie gminy projektów uchwał oraz inicjatywa w sprawie zmian uchwały budżetowej, co nie oznacza iż rada gminy jest zobowiązana bezkrytycznie akceptować Pani propozycje. Zatem działania radnych polegające na rozdysponowaniu
nadwyżki w kierunku zmniejszenia deficytu mieściły się w kompetencjach rady nadanych jej przez
ustawodawcę. Z uwagi na powyższe ocena celowości proponowanych przez Panią zadań i nasza
troska o finanse publiczne nie powinna być nazywana przez Panią działaniem na szkodę gminy.
Sugerowanie przez Panią opinii publicznej, że radni odrzucając przedkładane przez Panią
projekty działają na szkodę gminy jest pomówieniem. Wprowadza ono w błąd mieszkańców i może
skutkować utratą zaufania do radnych, tym bardziej, że tytuł artykułu stwierdza, że „radni kłócą się
o szatnie”, podczas gdy na sesji temat szatni nie był nawet przedmiotem dyskusji.
Jako radni reprezentujący wyborców poszczególnych sołectw, którym mieszkańcy powierzyli mandat społecznego zaufania, działamy dla ich dobra z dbałością o racjonalne i celowe oraz
zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych. Z uwagi na powyższe, dla wspólnego dobra, prosimy o zaniechanie podobnych wypowiedzi w przyszłości.
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- Redakcja gazety Znad Rudawy

Radni gminy

Egzemplarz bezpłatny

Nie łatwo było
uchwalić budżet
gminy
na 2017 rok.
Projekt przedłożony radzie
gminy przez
wójta
nie
satysfakcjonował sporej grupy radnych,
w tym również mnie, czemu
daliśmy wyraz w grudniowym
głosowaniu odrzucając zaproponowaną przez wójta autopoprawkę, jak i całą uchwałę.
Dla mnie największym mankamentem projektu był ponad 5-cio milionowy deficyt
i zamiar zaciągnięcia kolejnych
14 mln zł na spłatę zadłużenia
i pokrycie deficytu. To niedopuszczalne, by tak szybko,
po każdym kolejnym budżecie rosło zadłużenie naszej
gminy. W tym roku sięgnie
47 mln zł!
Jerzy Cywicki
Każda z naszych miejscowości ma
swoją specyfikę i potrzeby w zakresie
inwestycji.
Dla mnie, jako Przewodniczącej Rady Gminy, priorytetem
jest zrównoważony rozwój
wszystkich miejscowości. Nie
zgadzam się na to, aby w jednej miejscowości budowany
był kolejny budynek wiejski,
a dla innej brakowało środków na podstawowe zadanie
w zakresie bezpieczeństwa,
jak budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku krętej
drogi. Dzięki determinacji
i wsparciu grupy radnych
udało się zwiększyć środki na
przebudowę ul. Akacjowej
w Balicach i wprowadzić do
budżetu wiele innych, niezwykle potrzebnych Mieszkańcom
inwestycji, których nie było
w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Gminy.
Maria Kwaśnik

SOŁECKIE AKTUALNOŚCI

Nie tylko kładki
w Aleksandrowicach

Najważniejszą
inwestycją
w Aleksandrowicach w tym
roku będzie budowa zaplecza
sanitarno-szatniowego przy KS
Topór Aleksandrowice, gdyż
decyzją nadzoru budowlanego
obecny budynek, który powstał
w czynie społecznym, należy
rozebrać. Zaplecze szatniowo
– sanitarne jest niezbędne dla

prowadzącego swą działalność
Klubu Sportowego i dwóch
świetlic sportowych, do których uczęszcza obecnie 75 dzieci. Zakończenie inwestycji jest
planowane na 2018 r. Ponadto
będzie kontynuowana budowa
chodnika przy drodze gminnej
60170 K w kierunku kompleksu
sportowego. Zadanie to reali-

zowane jest małymi odcinkami
od 2012 r. Zostaną naprawione również urządzenia wodne:
mnichy oraz zastawki na stawie
dolnym. Niewielkim elementem poprawiającym infrastrukturę turystyczną będą trzy kładki na rzece Aleksandrówka.
Najważniejszą inwestycją dla
Kleszczowa w 2017 r. będzie
rozpoczęcie budowy budynku
wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna i
oczekiwana przez Mieszkańców. Obecnie brakuje miejsca
spotkań dla Mieszkańców, bo
stan obecnego budynku za-

Radni reprezentują Mieszkańców i starają się zapewnić
środki finansowe w budżecie
gminy na realizację zgłoszonych
wniosków i różnych potrzeb.
Dla przykładu w Zabierzowie
liczącym prawie 5,5 tys. stałych
mieszkańców największą kwotę
5 mln 350 tys. zł w tegorocznym
budżecie przeznaczono na rozbudowę szkoły podstawowej.
Zakończenie rozbudowy tej placówki oświatowej przewidziano
na maj 2018 r.
W projekcie budżetu gminy,
który otrzymali radni nie było
wielu potrzebnych inwestycji.

seniorzy
w ofensywie
W imponujący sposób powstawały i działąją w naszej
zabierzowskiej gminie Kluby
Seniora. Dzisiaj każde sołectwo
może się pochwalić własnym
Klubem tworzącym dla starszych mieszkańców warunki do
wspólnych spotkań i rozwijania
własnych zainteresowań. Dostrzegając tą wzmożoną aktywność Rada Gminy przeznacza
na działalność Samorządowe-

Edmund Dąbrowa
go Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów dodatkowe
pieniądze na finansowanie etatu koordynatora i organizowanie zajęć dla seniorów. W tym
roku w budżecie zaplanowano
na ten cel ponad 144 tys. zł.
Finansowanie
działalności
to jedno, ale równie ważne jest
tworzenie seniorom warunków
do współdecydowania o własnych sprawach. Właśnie dlatego niebawem powstanie Gminna Rada Seniorów.

Jerzy Kowalik

Maria Kwaśnik

Oświetlimy
park i boisko

WAŻNE INWESTYCJE W ZABIERZOWIE
Ostatecznie w uchwalonym
przez radnych budżecie znalazło się kilkanaście nowych
zadań. Udało się wprowadzić
m.in. urządzenie parkingu
i miejsca pod targ na działce
gminnej przy ul. Krakowskiej
obok kościoła w Zabierzowie.
Na to zadanie przewidziano
kwotę 56 tys. zł. Warto przypomnieć, że pod koniec 2015r.
Gmina Zabierzów zakupiła
wymienioną działkę. Kolejna
sprawa - niezbędny jest remont
budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów z powodu pęknięć
ścian szczytowych od strony
remizy OSP, a także konieczna
jest wymiana dachu. Na projekt
modernizacji więźby dachowej
z dostosowaniem pomieszczeń
strychu na cele użytkowe przyznano kwotę 70 tys. zł.

graża bezpieczeństwu przebywających w nim osób. Trudno
się dziwić, gdyż jest to budynek podworski, gospodarczy,
przystosowany częściowo do
funkcji świetlicy. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 20172019. Kolejną ważną inwestycją
w Kleszczowie będzie kontynuowana budowa chodnika najazdowego przy drodze gminnej w kierunku Aleksandrowic
oraz wykonanie oświetlenia
przy drodze powiatowej i dokończenie chodnika przy drodze powiatowej (współfinansowane przez gminę).

Budowa parku w Szczyglicach została podjęta na zebraniu wiejskim w 2016 r. Chociaż
pomysł o budowie i zagospodarowaniu terenu za boiskiem
sportowym Dragona i Orlika
był zgłaszany dużo wcześniej.
Ponieważ jest to teren zalewowy, trzeba było nawieźć ziemi. Mieszkańcy Szczyglic i nie
tylko, bo też mieszkańcy Balic, Rząski są bardzo częstymi
gośćmi naszej miejscowości.
Przychodzą na Orlika, na mecze Dragona całymi rodzinami.
Na ulicy Sportowej odbywa się
bardzo duży ruch, a jest to ulica
spacerowa przez którą przejeż-

Centrum wsi
wizytówką
Brzoskwini
W tym roku w Brzoskwini będzie realizowana przebudowa
drogi nr 271 (przysiółek Skały)
etap I, tj. budowa chodnika,
wykonanie odwodnienia drogi
i nowa nakładka bitumiczna.
Wspólnie z powiatem będzie
też wykonany projekt techniczny budowy chodnika od sklepu
Lewiatan do przysiółka Koziary.
Jego realizacja jest planowana
w przyszłym roku. Kolejne za-

dżają samochody. Praktycznie
trudno się po niej poruszać.
Dzieci grają na Orliku i bawią
się na placu zabaw, a starsi chcą
korzystać ze spaceru, a nie ma
gdzie.
Po uchwaleniu budżetu na
2017 rok mamy na ten park
200 tys. zł. Pracy jest bardzo
dużo. Chcielibyśmy zrobić alejki spacerowe oraz ścieżki rowerowe ze znakami drogowymi
dla dzieci. Górkę, żeby dzieci
mogły zjeżdżać na sankach
w zimie, siłowniki i inne atrakcje urządzone dla starszych na
powietrzu. Planujemy wybudować przystań dla kajaków
nad rzeką i wiele innych atrakcji. Park planujemy ogrodzić
i oświetlić.

Edward Rogóż

dania w tym roku to remont
dróg gminnych: nr 47 (Kamyk),
nr 428/2 (pp. Marek Jerzy, Sowa
Bogdan), nr 559 (pętla autobusowa), nr 223/2 (Siedlisko),
nr 543/19 (do boiska sportowego), nr 3 (Kobylec) i nr 256
(koło Lewiatana).
W nieodległym planie jest
przebudowa centrum miejscowości, co pozwoli uporządkować zaniedbany teren i podniesie walory estetyczne sołectwa.
Centrum Brzoskwini powinno
być wizytówką naszej miejscowości.

Tadeusz Jojczyk
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Projekt chodnika
na ul. Leśnej

Mieszkańcy ul. Leśnej w Zabierzowie długo, uparcie, ale jak
widać dotąd skutecznie, zabiegają o poprawę bezpieczeństwa
na swojej ulicy. Grupa zdeterminowanych osób zebrała podpisy popierające budowę chodnika, przekonali mieszkańców
Zabierzowa na zebraniu wiejskim i uzyskali dofinansowanie

do projektu, a także upominali
się o chodnik w Urzędzie Gminy. Faktem jest, że droga prowadząca do ich domów i osiedla jest coraz bardziej ruchliwa,
przy tym wąska, stroma, a dla
pieszych pozostawiono bardzo
skromne pobocza. W budżecie gminy na bieżący rok rada
gminy przeznaczyła kwotę
40 tys. zł na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
drogi i wykonania chodnika na
ul. Leśnej.

Jerzy Cywicki

Akacjowa
w tym roku

Przebudowa ul. Akacjowej
rozpoczęła się w 2015 roku
a dzięki determinacji mieszkańców Balic i przychylności Rady
Gminy Zabierzów przebudowa
II etapu ul. Akacjowej znalazła
finansowanie ze środków budżetu w 2017 r, mimo że Wójt
Elżbieta Burtan nie planowała
tego zadania w tym roku. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 3,4 mln zł: 1,5 mln zł w
roku 2017 a pozostała kwota
1,85 mln zł została zapewniona
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018. Wójt Elżbieta Burtan przy pracach nad
budżetem zapewniała Radę
Gminy Zabierzów, że takie rozwiązanie jest dobre i zapewnia
realizację przebudowy ul. Akacjowej w całości w 2017. Dlatego też uważałam, że w sytuacji
kiedy pojawiły się wolne środki
w budżecie gminy, warto byłoby przeznaczyć te środki na
inne zadania w Balicach, gdyż
potrzeb jest bardzo dużo np.:
chodnik przy ul. Radziwiłłów,
chodnik przy ul. Szkolnej, nakładki na drogach gminnych,
zagospodarowanie działki w
centrum czy projekt budynku wielofunkcyjnego, który
jest tak potrzebny w Balicach.
Niestety Wójt Elżbieta Burtan,
ma nieco inne zdanie i kiedy
o przebudowie ul. Akacjowej

zrobiło się głośno, postanowiła
zwiększyć środki na to zadanie
w 2017, zapewniając mieszkańców Balic na zebraniu w dniu
2 kwietnia 2017, że tylko dzięki
temu ul. Akacjowa może być zakończona w 2017 r. Rada Gminy
ostatecznie zwiększyła środki
na to zadanie w 2017 do kwoty
3,35 mln zł, teraz czekamy na
zakończenie inwestycji zgodnie
z zapisami przetargu do 10 gru-

Bolechowicka strefa wypoczynku
Działka 705/1 położona na
południe od ulicy Zielonej, od
zawsze stanowiła tzw. mienie
wiejskie Sołectwa Bolechowice. Jeszcze nie tak dawno, wójt
zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowała przeznaczyć
ten teren na cele produkcyjne
nia 2017 r – po takich zapewnieniach Wójta na pewno to się
uda!
W Burowie w roku 2016 najważniejszymi zadaniami było
wykonanie odcinka chodnika
przy drodze powiatowej w kierunku Balic oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego. W roku
2017 będzie zagospodarowany teren wokół świetlicy wraz
z budową placu zabaw dla najmłodszych, który już niebawem
powstanie obok świetlicy.

Katarzyna Zielińska

i usługowe, a sołtys proponował tam lokalizację zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Na szczęście dzięki wielkiej determinacji mieszkańców, udało
się zachować dotychczasowe
przeznaczenie tego terenu na
cele sportu i rekreacji.
Mieszkańcy wspólnie zaproponowali tu stworzenie STREFY
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
z boiskami, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i miejscami
rekreacji. W chwili obecnej kończone są prace przy budowie
placu zabaw, udało się również
pozyskać dodatkowe 180 tys.
na budowę boiska. Mieszkańcy
„zrobili swoje” i chwała im za to!
Teraz już tylko od sprawności
działania wójt i urzędu zależy,
kiedy będziemy mogli korzystać ze strefy.

Dorota Kęsek

Powiatówka
w nielepicach

będzie chodnik
w młynce

Przetarg na drugi odcinek
przebudowy drogi powiatowej
(ul. Ruczaj – ul. Akacjowa) w
Nielepicach został rozstrzygnięty. Najtańszą ofertę w kwocie
556,5 tys. zł złożyła firma Transfig z Przegini Duchownej.
Wejście tej firmy na plac budowy uzależnione jest od wykonawcy, który modernizuje
pierwszy odcinek (ul. Pogodna
– ul. Ruczaj). Przypomnę, że odbiór pierwszego odcinka przebudowanej drogi ma się odbyć
19 maja br. Niestety, już wiemy,
że z powodu złych warunków
pogodowych temin został
przesunięty.
Na pierwszym odcinku drogi
zostanie wykonana zatoka autobusowa oraz dwa przejścia
dla pieszych. Ze względu na
warunki terenowe chodnik będzie posiadał różne szerokości
od 0,6 do 1,5m. Droga będzie

W tym roku w Młynce wykonamy, bardzo potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców,
chodnik od drogi krajowej do
drogi gminnej od strony Rudawy (ul. Kalwaryjska) aż do
pętli autobusowej w Młynce.
Z pewnością poprawi on bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Młynki, ale też okolicznych wsi. Trudno uwierzyć, że
dzisiaj Młynka to jedyna wieś
w gminie, w której jeszcze nie
ma chodnika.
Powstanie też projekt oświetlenia przy drodze krajowej,
a na drodze powiatowej od Nawojowej Góry do Młynki wykonane będzie odwodnienie
i 200 metrów nakładki. Na to
zadanie do pieniędzy powiatu
dokładamy z budżetu gminy
32 tys. zł.

w pełni skanalizowana, a co za
tym idzie zniknie problem podtapiania prywatnych posesji.
W tym miejscu pragnę podziękować państwu Golec za odstąpienie terenu pod budowę.
Trzeba nadmienić, że gdyby nie nasza determinacja
(zbiórka podpisów, artykuł
w Dzienniku Polskim, informacja na profilu społecznościowym) przebudowa w tym
roku nie zostałaby zakończona.
Przypomnę, że pani Wójt pierwotnie na to zadanie przeznaczyła 150 tys. zł. Mamy kolejny
przykład, że siła tkwi w jedności.

Stanisław Dam

Jerzy Dąbek
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Kontrowersje
obserwacje
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RAZEM DLA GMINY ZABIERZÓW

Weźmy to pod rozwagę...

Obiecuję, będzie absolutnie serio,
bo sprawa jest niezwykle poważna.
Na początek pytanie:
Czy jest gdzieś granica, której osoba
publiczna w publicznej
wypowiedzi nie przekroczy?
A czy, jeśli już przekroczy w emocji,
z głupoty, nieznajomości rzeczy
lub innego powodu, to dziennikarz
takiej wypowiedzi nie zacytuje,
bo to będzie uwłaczać jego
poczuciu przyzwoitości i etyce
dziennikarskiej?
Stawiam takie pytania,
gdyż skłania mnie do tego wypowiedź radnego, którą cytuje w
swoim artykule pod tytułem „Piąta
kolumna zamiast budżetu?” pani
redaktor Barbara Cirit.
(Dziennik Polski z dnia 4.01.2017 r.)
Oto ten fragment: „Radny Jan
Surówka nazwał działania opozycji
sabotażem. - To piąta kolumna w
gminie Zabierzów - komentował.”
Dodam, że ten artykuł, pan redaktor
Witold Ślusarski w całości w gazecie
„Znad Rudawy” przedrukował.
(Znad Rudawy, luty 2017 r.)

Młodzież rozumie zagrożenie ze strony smogu i nie pozostaje bierna.
W styczniu odbył się happening
na rzecz czystego powietrza
zorganizowany przez uczniów
Gimnazjum w Zabierzowie.

Uczniowie przygotowali petycję
do Urzędu i Rady Gminy Zabierzów, w której domagają się dalszych działań na rzecz poprawy
powietrza w gminie Zabierzów.
Postulują dalsze dofinansowanie do wymiany pieców na pro-

ekologiczne i surowe karanie
tych, którzy spalają w swoich
piecach odpady. Petycja jest
dostępna na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Zabierzowie w zakładce „Petycje”.

Wydaje się niemożliwe, ale pozostaje faktem, że w projekcie budżetu na 2017 rok nie znalazła się
ani złotówka na walkę ze smogiem. Wnoszona kilkakrotnie
przez grupę radnych poprawka

naprawiła ten budżetowy błąd.
Radni wnioskowali, a w końcu
przegłosowali przeznaczenie
kwoty 0,5 mln zł na kontynuację akcji wymiany palenisk
oraz kwotę 40 tys. zł na zakup
23 pyłomierzy, które będą roz-

lokowane we wszystkich sołectwach naszej gminy.
Wyniki na bieżąco wykonywanych pomiarów zobaczymy w Internecie na stronie:
www.map.airly.eu

W dniu 28 marca
2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję środowiskową dla
obwodnicy Zabierzowa. Tym samym postępowanie odwoławcze zostało umorzone!
Decyzja jest ostateczna, ale
jeszcze nie prawomocna. Oznacza to, że zatwierdzony został
ostateczny przebieg drogi.
W maju 2017 r. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na koncepcję programową, opracowanie
zbliżone do projektu budowlanego, zawierające dokumentację
geologiczno-inżynierską
pod

konkretny wariant - powiedziała
Magdalena Ślaga z GDDKiA oddział Kraków. Według GDDKiA
wykonanie tej koncepcji, w tym
badań geologicznych ma potrwać ok. 12 miesięcy. Następnym etapem będzie ogłoszenie
przetargu na projekt i wybudowanie obwodnicy.
Warto pamiętać, że od kilkunastu lat trwają różne działania
aby powstała obwodnica Zabierzowa. Większość akcji podejmowali mieszkańcy Zabierzowa
zrzeszeni w Społecznym Komitecie na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa. Uciążliwości
drogi krajowej nr 79 przedstawione zostały we wszystkich

głównych mediach w naszym
kraju. A trasa pod obwodnicę
została zarezerwowana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów
już w 1991 r. Inwestycja pod
nazwą „Obwodnica Zabierzowa”
będzie nowym odcinkiem drogi krajowej, który zbierze ruch
z dróg lokalnych. Zdaniem projektantów, jeżeli nie powstałaby
obwodnica, to droga krajowa
nr 79 przez Zabierzów zakorkuje się, bo jej przepustowość jest
ograniczona.

Szanowni Państwo Redaktorzy!
Szanowny Panie Radny!
Poeta miałby ochotę zapytać:
„Czy Was rozum opuścił?”.
A ja od siebie dodam:
Ludzie! Zastanówcie się!
Pojęcie „Piąta Kolumna” ma
w polskiej rzeczywistości i naszej
historii dramatyczne, wręcz
przerażające konotacje.
Jaki związek można dostrzec
w sporze nad ostatecznym
kształtem budżetu gminy, a dywersyjnym działaniem grup mniejszości niemieckiej, z rąk których przed
i w okresie II Wojny Światowej,
ginęli nasi rodacy?
Ja takiego związku nie widzę.
Zatem zapytam jeszcze raz:
Jest gdzieś granica, czy też żadnej
granicy już nie ma?

Edmund Dąbrowa

Jerzy Cywicki

Błogie życie na kredycie

W budżecie domowym
sprawa jest prosta. Poziom
konsumpcji zawsze staramy
się dopasować do dochodów,
a najlepiej jest wtedy, gdy wydajemy mniej niż zarabiamy.

A jak jest w budżecie naszej
gminy? Odwrotnie! Wydatki co
roku są większe od dochodów
i z roku na rok brakuje w
gminnej kasie grubych milionów. Tak właśnie powstaje deficyt, a żeby go zbilansować zaciągane są kredyty
i emitowane obligacje.
W ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł 2,6 mln zł, na
ten rok zaplanowano 4,9 mln zł.

Aby pokryć deficyt i spłacić
zaciągnięte kredyty musimy się
nadal zadłużać, więc znowu wyemitujemy obligacje i weźmiemy kredyt za ponad 13,7 mln zł.
A dług rośnie!
Według Wieloletniej Prognozy Finansowej dług gminy
wyniesie 47 279 643 zł. Sama
jego obsługa będzie nas kosztowała 1,2 mln zł.
Jerzy Cywicki
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