Powiat Włoszczowski

Budżet Powiatu uchwalony
Dnia 28 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu
Włoszczowskiego.

Podczas sesji Starosta Włoszczowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2017 r.
Głównym tematem obrad był budżet Powiatu na 2018 r. Radni uchwalili go jednogłośnie.
Podjęli również uchwały w sprawach:
●

●

●
●
●

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2018-2025,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2017 – 2023,
zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.,
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
uchwalenia planu pracy Rady oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu i planu kontroli Komisji
Rewizyjnej - na 2018 rok.

Budżet Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r. przedstawia się następująco: dochody wynoszą 51 040 624 zł, wydatki
stanowią kwotę 52 994 624 zł, w tym majątkowe (inwestycyjne) – 12 589 269 zł. Deficyt wynosi 1 954 000 zł.
Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2018 r. należą:
- termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie (4 521 922 zł),
- przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie (3 926 197 zł),
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin – Czostków (3 329 890 zł),
- realizacja projektu e-geodezja (1 545 613 zł)
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Pilczyca – Januszewice – Komorniki (382 500 zł).
W 2018 r. zaplanowano również przebudowę: drogi powiatowej Nr 0236T na odc. Mękarzów – Dąbrówka, drogi
powiatowej Nr 0237T na odc. Świerków – Kwilina, drogi powiatowej Nr 0229T i 0235T na odc. Wałkonowy Dolne –
Wałkonowy Górne, wykonanie odwodnienia: drogi powiatowej Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska, drogi
powiatowej Nr 0233T w miejscowości Czaryż.
Zostanie również wykonana dokumentacja na przebudowę odcinków dróg powiatowych: Nr 0263T w miejscowości
Cieśle, Nr 0237T na odc. Moskorzew – Dzierzgów, Nr 0258T Oleszno-Krasocin.
W budżecie Powiatu uwzględniono również dotację dla innych jednostek np. dla ZOZ Włoszczowa (dotacja na
realizację projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, dotacja na realizację
projektu „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie
do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”).
Zabezpieczono również środki na wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku DPS, zakup maszyn i urządzeń do
kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego w DPS oraz środki dla KW Policji na dofinansowanie
do zakupu samochodu dla KP Policji we Włoszczowie.
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