Więcej na inwestycje – nowy budżet

Zakończył się niezwykle ważny ale też bardzo intensywny z punktu widzenia publicznego czas
– myślę o wyborach samorządowych. Społeczności lokalne miały możliwość powierzenia
odpowiedzialności za rozwój naszych małych ojczyzn swoim faworytom. Teraz przed nimi,
również przede mną czas pierwszych lub kolejnych ważnych decyzji. To też czas żeby
wytyczać nowe etapy w pracy, które mają służyć i pomagać w realizacji interesujących
projektów. Wszystkie oczywiście związane są z możliwościami finansowymi i budżetowymi. Tak
się właśnie składa, że jesteśmy na etapie projektowania przyszłorocznego budżetu gminy
Skrzyszów. Zawsze podkreślam, że jest to kompilacja oczekiwań, nadziei i słowo klucz w tym
przypadku czyli możliwości. A te oczywiście są różne. Cieszę się, że w przypadku naszej gminy
mamy prawo o naszym budżecie powiedzieć że jest obiecujący i oby przyniósł nam wiele
pożytku. Budżet to matematyka, a matematyka to oczywiście liczby. Po stronie wydatków
inwestycyjnych mamy zapisane 15 325 192,56 złotych. Lwia część tej kwoty bo 9 782 504,24
przeznaczona jest na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Pogórskiej Woli, to niezwykle ważna ale
też długo oczekiwana inwestycja. Istotna jest również z punktu widzenia ekologii. Mam
nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli ukończyć inną ważną pracę. Myślę o budowie
sieci wodociągowej w Świniogórze. Liczę, że w przypadku tych dwóch inwestycji nie natrafimy
na problemy z galopującymi cenami, które już w niejedynym miejscu zahamowały albo wręcz
zaniechały przeprowadzenie prac.

W przypadku budżetu ważna jest równomierność i wszechstronność wszystkich sołectw. Taką
też zasadę stosujemy przy konstruowaniu naszego plany finansowego. Dlatego też nie
mogliśmy zapomnieć o ważnych sprawach dla mieszkańców pozostałych sołectw: Skrzyszowa,
Ładnej i Łękawicy. To środki, które mają być przekazane na zadanie pt. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej” . To jednak nie wszystko. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają również
kwestie dróg. To koło zamachowe dla bezpieczeństwa, ale też poprawy warunków i życia i
dalszego rozwoju. W 2019 roku planujemy poprawić ich jakość w każdej miejscowości. Na
bezpieczeństwo wpływa również kwestia oświetlenia i chodników. Zadania z tego zakresu
również znalazły się w naszym budżecie. Oceniając go jako całość warto zwrócić uwagę na
jeden ważny fakt, który może być powodem do radości. Całościowo wydatki na inwestycje
zajmują 24 procent, to dane, które warto zapamiętać i porównać. Pokazuje, że nie
zaniedbujemy rozwoju a on wciąż jest dla nas priorytetowy. Liczymy, że dzięki temu będziemy
mogli się cieszyć realizacją ważnych i potrzebnych dla nas wszystkich inwestycji.

Większymi wydatkami w projekcie budżetu na 2019 rok również są: oświata i wychowanie, na
którą zamierzamy przeznaczyć 21 787 193,98zł (co stanowi prawie 34% wydatków ogółem),
pomoc społeczną wraz z wsparciem dla rodzin, na które zamierzamy przeznaczyć 13 589
432,66zł (21,1% wydatków ogółem).
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