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Cieszyn z budżetem na przyszły rok
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Większością głosów cieszyńscy radni przyjęli budżet na 2021 rok.

fot. KR/ox.pl

Przed głosowaniem rozgorzała długa dyskusja. Jednym z jej wątków była kwestia poruszona przez radnego Rafała
Foltyna. - Zadłużenie miasta Cieszyn na 31.12.2018 roku wynosiło 41 302 133 zł. Zadłużenie na 31.12.2019 - 53
519 737 zł. Prognozowane zadłużenie na 31.12.2020 - 69 082 610 zł. To fakty, które mówią same za siebie i nie
można mówić, że koronawirus przeszkodził. Nie rozumiem, dlaczego nie robimy cięć, nie przeprowadzamy
audytu - podkreślał.
Do jego wyliczeń odniosła się Gabriela Staszkiewicz. - Dług publiczny w 2014 roku wynosił 67 mln zł przy
budżecie 130 mln zł. W tej chwili mamy 240 mln zł w budżecie, a dług publiczny jest na podobnym
poziomie. W 2015 roku dług wynosił 60 mln zł, 2016 roku - 62 mln zł, a w 2017 i 2018 rzeczywiście nastąpiło

obniżenie długu publicznego, są to jednak wyliczenia pewnych wskaźników, nad którymi pochylaliśmy się
jako radni poprzedniej kadencji z burmistrzem Macurą i decydowaliśmy, czy pewne inwestycje
wstrzymać, czy je realizować - mówiła burmistrz miasta.
Innym istotnym omawianym przez samorządowców zagadnieniem były właśnie inwestycje. - To prawda, że mamy
przed sobą bardzo trudny budżet. To, że mamy zadłużenie - to też prawda. Myślę jednak, że pani burmistrz
dokonała świadomego wyboru. Możemy albo nie robić nic i stać w miejscu, albo inwestować. Inwestycje w
naszym mieście idą, moim zdaniem, w bardzo dobrym kierunku: obniżenia kosztów utrzymania miasta.
Oświetlenie po modernizacji będzie tańsze, wymiana komunikacji też, bo autobusy elektryczne będą
tańsze w eksploatacji, na budowę fotowoltaiki, na którą czekałem 10 lat, mamy w budżecie milion
złotych, który w ciągu 5-6 lat się zwróci - mówił radny Czesław Banot.
- Czytając budżet, gdzie główny akcent postawiony jest na inwestycje, bez wyraźnego wskazania
powiązania tychże z pozostałymi wartościami gwarantującymi zrównoważony rozwój, trudno uznać, że
myślimy o tym samym. Przypomnę, że zrównoważony rozwój opiera się na dążeniu do osiągnięcia jak
najlepszego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju
społecznego - analizowała z kolei Joanna Wowrzeczka.
Staszkiewicz, odnosząc się do kwestii dużych nakładów na projekty miasta, wspomniała o żądaniach radnych. Oczywiście, możemy nie brać miliona złotych kredytu za zrobienie remontu Cieślarówki, ale to są
państwa wnioski do budżetu. Modernizacja stadionu - myślę, że nie ma mieszkańca Cieszyna czy okolic
Cieszyna, który nie śmieje się z jego wyglądu - ten projekt, który został stworzony jeszcze w trakcie
poprzedniej kadencji, sama za nim głosowałam, będzie w końcu realizowany, a to kolejne 5 mln zł
przeznaczone na to, czego państwo sobie życzycie - zaznaczała.
- Ponad 50% wszystkich wniosków radnych, z wszystkich klubów, zarówno z prawej i lewej strony, zostało
w tym budżecie uwzględnionych. Nie jest to budżet "na przeczekanie". To budżet, który może
spowodować dalszy rozwój miasta - dodał Remigiusz Jankowski, przewodniczący rady.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało trzynastu radnych, czworo było przeciwnych, troje wstrzymało się od
głosu, a jeden nie oddał głosu. Imienne wyniki dostępne są tutaj. Pełne nagranie z sesji znaleźć można tu.
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