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Brenna z planem naprawczym. Wypuści
obligacje?
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Na wczorajszej (19.10) sesji Rady Gminy Brenna radni podjęli uchwałę w sprawie
wprowadzenia planu naprawczego dotyczącego finansów samorządu. O problemach
budżetowych gminy pisaliśmy na początku miesiąca.

źródło: youtube.com

- Mówimy przede wszystkim o działaniach naprawczych w zakresie wydatków bieżących - podatku od
nieruchomości, od środków transportowych, a także opłacie związanej ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego. W 2021 roku przewidujemy również wprowadzenie opłat
parkingowych, zostały również wytypowane nieruchomości do przekazania w formie dzierżawy, aby do
naszego budżetu spływały dochody z tego tytułu. Określiliśmy też harmonogram, wskazując konkretne
okresy i lata, w których będą one prowadzone - wyjaśniała na sesji Joanna Macura, skarbnik gminy.
Jak pisaliśmy w artykule: Kłopoty finansowe gminy Brenna? "Sytuacja jest bardzo poważna" jednym z potencjalnych
źródeł pozyskania pieniędzy jest wypuszczenie przez gminę obligacji komunalnych. Radny Zdzisław Gawlas zapytał
w trakcie posiedzenia samorządu o to, co się stanie, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach nie
zaakceptuje takiego rozwiązania. - W programie naprawczym przedstawiona jest alternatywa, czyli
wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa wypłacanej przez Ministerstwo
Finansów. Ten pierwszy wariant przyjęliśmy za bardziej odpowiedni ze względu na czas oczekiwania na
rozpatrzenie takiego wniosku i ilość dokumentów, które są niezbędne do jego złożenia - tłumaczyła Macura.
Na temat planu naprawczego wypowiedział się też Jerzy Pilch. - Realizację tego programu rozpoczęliśmy de
facto już od marca. Działania z nim związane wprowadzaliśmy w ten sposób, aby nie zakłócały innych
zadań własnych gminy. Zaowocowały one oszczędnością w budżecie rzędu 1,5 miliona złotych. Jestem
przekonany, że wdrożenie tego dwuletniego programu pozwoli przygotować się nam, jako gminie, w
dobrej kondycji do pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy (Unii Europejskiej - dop.red.),
która zaplanowana jest na lata 2021-2027 - podkreślał wójt.
Uchwała została przyjęta większością głosów - za głosowało dwunastu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Z
przygotowanym przez gminę dokumentem można zapoznać się tutaj. Nagranie z sesji dostępne jest tu.
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