Budżet powiatu na 2018 rok z rekordowymi
środkami na inwestycje uchwalony
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Podczas dzisiejszej (29.12.) sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, Zarząd Powiatu na czele którego stoi
Starosta Urszula Ciupak, przedstawił projekt budżetu powiatu na 2018 rok. To, co wydaje się w nim
najistotniejsze i co z pewnością ucieszy całą społeczność powiatu, to zapis mówiący o rekordowych w
historii tego samorządu, bo aż 11 mln zł zabezpieczonych na zadania remontowe w zakresie
drogownictwa i aż 8,5 mln zł na pozostałe inwestycje.
Dla porównania - przez ostatnie lata powiat z reguły przeznaczał na całość zadań inwestycyjnych
kwotę oscylującą wokół 4-6 mln zł.
Ta z całą pewnością pozytywna dla mieszkańców powiatu informacja, za którą kryją się m.in.
przyszłoroczne remonty przez lata zaniedbanej infrastruktury drogowej oraz budowa czy
modernizacje powiatowych nieruchomości (m.in. szkoły ponadpodstawowe czy Domy Pomocy
Społecznej), nie znalazła jednak bezkrytycznego odzewu ze strony wąskiej grupki radnych
opozycyjnych.
Zwłaszcza ze strony dwóch, należących do klubu Radnych Niezależnych.
Pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, do części zapisów projektu budżetu
negatywnie odniósł się m.in. radny Danel Fryc, były wicestarosta odwołany ze tej funkcji we
wrześniu ubiegłego roku na wniosek obecnej starosty (KLIKNIJ).
Drugim z radnych, który podjął się próby krytyki niektórych punktów projektu budżetu był radny
Artur Bieliński - były starosta odwołany ze swojej funkcji w marcu 2016 roku, któremu zarzucano
wówczas m.in. brak należytej dbałości o rozwój powiatu czy sukcesywne pogarszanie się stanu
finansów powiatu. Pisaliśmy o tym TUTAJ.
Radny Fryc poddał nawet pod głosowanie wniesione przez siebie 2 poprawki do budżetu. Nie
znalazły one jednak poparcia nawet wśród większości członków klubu Radnych
Niezależnych, do którego sam należy. Pierwsza poprawka zdobyła zaledwie 2 głosy poparcia
(Fryc, Bieliński), za przyjęciem drugiej poprawki zagłosował już tylko sam wnioskodawca.
Po zakończeniu dyskusji radnych, projekt budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok został
poddany pod głosowanie i za jego przyjęciem opowiedziało się 17 radnych, przy 2 głosach
wstrzymujących (jak można się domyślić: Fryc i Bieliński).

