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Wielomilionowe inwestycje

powiatu

Budżet drogowy
W czwartek, 14 grudnia rada powiatu płońskiego uchwaliła przyszłoroczny budżet. I choć na inwestycje
zaplanowano ponad 40 mln zł, wątpliwości niektÃłrych radnych budzi fakt, że inwestycje to głÃłwnie
przebudowa drÃłg.
Planowane od latâ€Ś
Radni dyskutowali nad przyszłorocznym budżetem i związaną z nim wieloletnią prognozą finansową
powiatu. W przyszłym roku powiat będzie realizował rozpoczęte wielomilionowe inwestycje drogowe, na
ktÃłre pozyskał unijne dofinansowanie - przy wsparciu samorządÃłw, na ktÃłrych terenie drogi są
zlokalizowane, o czym wielokrotnie informowaliśmy.
Radna Teresa Pietrzak (PiS) miała zastrzeżenia do zapisÃłw w finansowej prognozie. MÃłwiła, że
uwzględniana tam przebudowa drogi Raszewo - Radzikowo jest odciągana w czasie, odcinek tej drogi
jest trudny do pokonania, więc czy nie uczciwiej byłoby wyrzucić z prognozy zadania, ktÃłre nie są
realizowane.
- Czy powinny być tam takie kwiatki? - pytała radna, dodając, że podobnie jest w przypadku drogi
WychÃłdźc - Miączynek czy planowanej od lat budowy sali gimnastycznej przy powiatowej szkole w
Czerwińsku, a tymczasem pojawiają się w prognozie inwestycje, ktÃłre planowane nie były, więc
wstrzyma się od głosu.
Odwodnienie po remoncieâ€Ś
Radna Elżbieta Wiśniewska (Razem dla powiatu) mÃłwiła, że zaplanowano wydatki na remonty w
budynku starostwa, w tym na projekt odwodnienia, a z dyskusji na komisjach wynika, że samo
odwodnienie może kosztować pÃłł mln zł. Zdaniem radnej, zasadność tego wydatku w sytuacji, gdy
niedawno był remont starostwa jest trudna do zrozumienia, bo można było wÃłwczas wykonać prace
kompleksowo.
- Wstrzymam się od głosu z wielu względÃłw - powiedziała, dodając, że sprawa odwodnienia jest kroplą,
ktÃłra zaważyła na jej decyzji. MÃłwiła rÃłwnież, że owszem, drogi są ważne, ale drogi tak zdominowały
przyszłoroczny budżet, iż nie jest do przyjęcia.
Starosta Andrzej Stolpa (PSL) odparł, że gdy modernizowano budynek starostwa kilka lat temu, poziom
wÃłd gruntowych był inny.
Zero na szpitalâ€Ś
Radny Dariusz Żelasko (Razem dla powiatu) argumentował, że choć na inwestycje w przyszłym roku
zaplanowano 42 mln zł, to blisko 38 mln zł to inwestycje drogowe, a brak jest środkÃłw na inwestycje
czy zakup wyposażenia dla szpitala, czy też na inwestycje w oświacie. MÃłwił, iż na koniec przyszłego
roku planowane zadłużenie powiatu przekroczy 31 mln zł, więc obecna kadencja zadłuży powiat cztery
razy bardziej niż cztery kadencje poprzednie, a trzeba pamiętać, że szpital też ma długi do spłacenia.
Nie zmienia to jednak faktu, że drogowe inwestycje cieszą i jest to dobra robota.
Wyliczenia starosty
Starosta Stolpa mÃłwił, że jeśli powiat nie wykorzystałby środkÃłw unijnych, ktÃłre pozyskał na
przebudowę drÃłg, nie zostałyby zrealizowane. Na koniec 2014 roku powiat miał zadłużenie w kwocie
10,7 mln zł, na koniec 2018 zadłużenie ma wynieść ponad 31,2 mln zł, ale wartość inwestycji w 2015
roku to kwota ponad 9 mln zł, rok pÃłźniej już 13 mln zł, tegoroczne są szacowane na ponad 35 mln zł,
a przyszłoroczne na 42 mln zł, co łącznie daje ponad 97 mln zł. Zdaniem starosty, trzeba więc porÃłwnać
20 mln zadłużenia z kwotą 97 mln na inwestycje, a dzięki wcześniej ogłoszonym przetargom na budowę
drÃłg, gdy na rynku nie było dużo pracy, udało się zaoszczędzić 25 mln zł.
- Chciałbym wybudować wszędzie sale gimnastyczne, chciałbym, aby szpital lśnił. Pytanie, skąd wziąć na
to pieniądze - mÃłwił Stolpa, argumentując, że powiat wykonuje te inwestycje, na ktÃłre można
pozyskać dodatkowe środki.
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Z informacji starosty wynika, że szpital złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, będzie składany
rÃłwnież kolejny.
Ten pierwszy razâ€Ś
Radny Artur Czapliński (PiS) powiedział, że po raz pierwszy nie zagłosuje przeciwko budżetowi, bo choć
uwag ma wiele, to w budżecie są zaplanowane środki na stworzenie pierwszego w powiecie
środowiskowego domu samopomocy, więc z uwagi na dobro osÃłb niepełnosprawnych wstrzyma się od
głosu.
Radni uchwalili budżet większością głosÃłw.
Budżetowe liczby
Dochody powiatu na 2018 rok zaplanowano w kwocie ponad 111,3 mln zł, wydatki - 123, 7 mln zł.
Deficyt w wysokości blisko 12,4 mln zł będzie pokryty przychodami z kredytÃłw. Przyszłoroczne wydatki
majątkowe to blisko 42 mln zł.
Na wydatki związane z drogami zaplanowano 12,1 mln zł w budżecie Powiatowego Zarządu DrÃłg i blisko
30,3 mln zł w budżecie starostwa.
Zadania inwestycyjne, ktÃłre będzie realizował PZD oszacowano na 7,3 mln zł, w tym są środki na
dokumentacje planowanych do modernizacji drÃłg oraz na przebudowę drÃłg: Drobin - Gralewo Mystkowo; drogi Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż; mostu na Łydyni z dojazdami w
ciągu drogi Sochocin - Malużyn. Planowana jest rÃłwnież wymiana podkładu jezdnego na moście w Jońcu.
W budżecie starostwa na inwestycje zaplanowano 30,3 mln zł - na przebudowę drÃłg: Komsin Chociszewo ; Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin; Szpondowo - Strachowo - Poczernin; Wrońska
- Omięciny - Joniec, Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice; Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk, ul. Płocka i
Warszawska w Płońsku, ciąg pieszo-rowerowy przy drodze z Płońska do Raciąża (ul. Młodzieżowa Arcelin).
Na funkcjonowanie starostwa zaplanowano blisko 10,8 mln zł, w tym blisko 8,6 mln zł na
wynagrodzenia (ok. 125 etatÃłw) i ponad 203 tys. zł na promocję. Na radę powiatu - głÃłwnie na
wypłatę diet zaplanowano blisko 333 tys. zł, a na rozbudowę starostwa przy ul. ks. J. Popiełuszki - 300
tys. zł (ma być wykonana droga pożarowa i pomieszczenia dla wydziału geodezji).
Budżet Komendy Powiatowej PSP to kwota 4,2 mln zł (1,5 mln na budowę nowej komendy), 392 tys. zł
to budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, blisko 3,4 mln zł Powiatowego Urzędu Pracy.
Budżet Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie to 2,2 mln zł, Domu Dziecka w Płońsku - 2,8 mln zł. W
przyszłym roku 600 tys. zł ma być przeznaczone na wykonanie mieszkań dla dwÃłch grup
wychowankÃłw w bloku przy ul. Sienkiewicza.
Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapisano 1,1 mln zł, na rodziny zastępcze 1,5 mln zł, na oświatę blisko 41,5 mln zł.
W przyszłym roku powiat zamierza przeznaczyć 300 tys. zł na zagospodarowanie terenÃłw zielonych
przy powiatowych szkołach w Płońsku, 200 tys. zł na projekt budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w
Płońsku; 75 tys. zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku, ktÃłra pełni rolę biblioteki
powiatowej, 105 tys. zł na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem. Zaplanowano rÃłwnież 100
tys. zł dotacji na projekt i remont zabytkowego budynku w WÃłlce Przybojewskiej w związku z
zaleceniami konserwatora zabytkÃłw.
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