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Budżetowe zmiany na sesji rady miasta Płońska
Na Mazowiecką nie ma funduszy
W środę, 31 stycznia rada miasta Płońska wprowadziła zmiany w tegorocznym budżecie. Zdjęto wydatki
planowane na przebudowę ulicy Mazowieckiej, nie udało się bowiem pozyskać na to zadanie unijnych
środkÃłw.
W tegorocznym budżecie przewidziano na przebudowę ulicy Mazowieckiej blisko 6,7 mln zł, w tym 3 mln
zł unijnego dofinansowania. Teraz wydatki te, można powiedzieć, wykreślono z miejskiego budżetu.
Miasto, pÃłki co, Mazowieckiej przebudowywać nie będzie, nie udało się bowiem pozyskać unijnego
dofinansowania. Podczas środowej sesji radny Krzysztof Tucholski (WS) dopytywał, czym było to
spowodowane.
Szefowa wydziału wspÃłłpracy i rozwoju w płońskim ratuszu, Lilianna Kraśniewska wyjaśniała, że płoński
wniosek był na 43 miejscu listy rankingowej i miasto dostałoby pieniądze, gdyby nie fakt, że w
międzyczasie zmniejszono pulę środkÃłw w ramach naboru i okazało się, że dofinansowanie otrzyma 28
projektÃłw. Urząd złożył protest, ale to nie poprawiło pozycji w rankingu, bo wniosek przesunął się na 44
miejsce. Z wyjaśnień urzędnikÃłw wynika, że Płońsk traci w punktacji wnioskÃłw już na samym starcie,
bo dostaje minus 8 punktÃłw za wysoką dochodowość i minus 2 za bliskość Warszawy.
Podczas środowej sesji rada przeznaczyła ponad 2,2 mln zł na płoński program przebudowy drÃłg: są to
środki na opracowanie projektÃłw, remontu i przebudowy drÃłg, w tym są ulice: Biedronki, Handlowa,
Piaskowa, Postępu Rolniczego, Szczęśliwa, Broniewskiego, Targowa, Magnolii, Krańcowa, Chabrowa i
odcinek ul. RÃłżanej. Kwotę 300 tys. zł przewidziano na przebudowę fragmentu ul. Mazowieckiej, by
włączyć ją do ronda, ktÃłre wybuduje powiat w ramach przebudowy ulicy Płockiej.
Zaplanowano rÃłwnież 105 tys. zł na urządzenie siłowni zewnętrznejÂ i placu z zabawkami
sprawnościowymi przy ulicy ks. M. Sarbiewskiego i Krańcowej - miasto ubiega się o dofinansowanie tego
zadania ze środkÃłw rządowych. Blisko 1,9 mln zł zabezpieczono na zadanie â€žWielka sztuka w małym
mieścieâ€• - dotyczy to remontu i przebudowy dwÃłch kamienic: Grunwaldzka 2 i Płocka 2 - w tym
przypadku miasto rÃłwnież ubiega się o dofinansowanie. Rada przewidziała ponad 134 tys. zł na zadanie
związane z utworzeniem Klubu Seniora+, obejmuje ono wykonanie remontu budynku przy ul. Płockiej 19
i zakupu wyposażenia. Miasto czeka na decyzję, czy projekt ten będzie dofinansowany.
Zwiększono - o ponad 370 tys. zł - środki planowane na system gospodarowania odpadami.
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