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W piątek (19.12) odbyła się II sesja Rady Miasta Ustroń. Spotkanie to przebiegało w
świątecznej i przyjemnej atmosferze. Uchwały, które znalazły się w porządku obrad zostały
przez radnych podjęte jednogłośnie.

Wszystkie uchwały, które znalazły się w piątkowym (19.12) porządku obrad Rady Miasta Ustroń zostały przez
radnych podjęte jednogłośnie. Radni przyjęli m.in.: Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń oraz zmiany w
budżecie miasta na rok 2014. Podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta, oraz uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, jak również w kwestii zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radni zatwierdzili
także taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń oraz podjęli uchwały w sprawie:
przystąpienia Miasta Ustroń do projektu pn. „Nauka – drogą do sukcesu” w ramach POKL oraz przystąpienia Miasta
Ustroń do projektu pn. „Odkryj w sobie geniusza” w ramach POKL.
Najwięcej uwagi poświęcono uchwale budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015. Jednym z pierwszych punktów
porządku obrad piątkowej sesji była informacja dotycząca autopoprawki do wyżej wymienionej uchwały, którą
radni przyjęli jednogłośnie. Następnie głos w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zabrał Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie autopoprawek, które w tym momencie są już
integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i budżetu. Warto zaznaczyć, iż budżet na przyszły
rok jest budżetem bardzo bezpiecznym. Jest po prostu realny. To co jest wielką trudnością dla szeregu
gmin to kwesta zbilansowania budżetu, zwłaszcza w zakresie wypełniania pewnych wskaźników
ﬁnansowych, czyli deﬁcytu, zadłużenia, możliwości spłaty. Wiele gmin po prostu trochę przeinwestowało,
a wtedy pojawiają się problemy. Budżet nad którym dziś głosujemy jest tak skonstruowany, iż tych
problemów miasto Ustroń nie powinno mieć. Zarówno dochody i wydatki są na poziomie bezpiecznym
i sprawdzonym można powiedzieć na bieżącym roku. Ponieważ nowy budżet niewiele odbiega od budżetu
tegorocznego w kwotach ogólnych i pewnych strukturach wydatków. Co ważne nie zwiększa się
zadłużenie, a raczej zmniejsza. Nadwyżkę operacyjną mamy na wysokim poziomie. W 2015 roku będziemy
mogli prawdopodobnie w dużym już stopniu korzystać ze środków zewnętrznych, czy wprowadzać nowe
zadania. Mam nadzieję, iż po uchwaleniu tego budżetu w takim kształcie, będą spore możliwości co do
pewnego rodzaju działań w naszym mieście. Myślę, iż śmiało możemy zaczynać 2015 rok bez obaw, że na
zadania, czy spłatę zadłużeń, bądź kredytów zabraknie nam pieniędzy. Takiego zagrożenia przy tym
projekcie budżetu nie ma – mówił Ireneusz Szarzec.
Budżet Miasta na rok 2015 został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Ireneusz Szarzec zabrał również głos w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt stanowi nasze zabezpieczenie. W części jest to
pokrycie deﬁcytu budżetowego, jak również spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wysokość
kredytu jest taka, by zbilansować dochody i wydatki. Ostateczna wartość zaciągniętego kredytu będzie
znana później. W tej chwili zaciągamy tylko część. Uchwała dotyczy 5 mln, które naszym zdaniem są
bezpieczne, abyśmy mogli płynnie ten rok przejść. Chcemy tą uchwałę podjąć teraz, aby już w styczniu
wystąpić o opinię, ogłosić postępowanie przetargowe, procedury. Natomiast uruchomienie kredytu
nastąpi później. Tym sposobem będziemy mieli zagwarantowaną umowę, a uruchomienie transzy będzie
ruchome na nasz wniosek – tłumaczył Szarzec.
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