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W Goleszowie uchwalono budżet na 2017 rok
Data publikacji: 31.12.2016 19:30

Przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących uchwalono budżet na 2017 rok w
Gminie Goleszów. Jest to efekt naszej wspólnej pracy. Dziękuję za zaufanie i
przegłosowanie tej uchwały budżetowej - mówił Wójt Gminy Krzysztof Glajcar na ostatniej
(28.12) sesji.

Jedne z ważniejszych uchwał, które większością głosów podjęli radni Gminy Goleszów na ostatniej (28.12) sesji to:
uchwała budżetowa na 2017 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023.
Kwota dochodów budżetu na 2017 rok to 41.629.063,85 zł, zaś kwotę wydatków ustalono w wysokości
42.338.927,25 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deﬁcyt w wysokości 709.863,40 zł.
Na inwestycje zaplanowano ponad 4 mln zł. W wydatkach majątkowych znalazło się 25 pozycji. Pochłaniające
najwięcej środków wymieniamy poniżej:
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi – 450 000,00 zł
- Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy – 150 000, 00zł
- Modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów – 300 000,00 zł
- Projekt i budowa drogi gminnej ul. Krokusów w Cisownicy – 600 000,00 zł
- Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi – 650 000,00 zł
- Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – 700 000,00 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – 400 000,00 zł
- e-Goleszów – blisko 550 000,00 zł

Dziękuję za zaufanie i przegłosowanie tej uchwały budżetowej. To efekt naszej wspólnej pracy.
Najtrudniejsze jest to, że nie wszystko da się w tym budżecie umieścić. Jesteśmy właśnie w tym miejscu,
po to, by w miarę możliwości wykonać jak najwięcej. Życzę nam wszystkim aby w tym nowym roku udało
nam się zrealizować wszystko to, co zostało zaplanowane w tym budżecie, a nawet jeszcze więcej – mówił
dziękując radnym za uchwalenie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.
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