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Na ostatniej (25.06) sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego jednogłośnie radni podjęli uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego za rok 2018.
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Najważniejszym punktem w porządku obrad, ostatniej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, było podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego za rok 2018. Uchwała ta została przyjęta
jednogłośnie. Zanim jednak do tego głosowania samorządowcy przystąpili, podjęli jednogłośnie również uchwały w
sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok. Sprawozdanie odczytał Starosta Cieszyński
Mieczysław Szczurek.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości 157 mln zł przeznaczono na funkcjonowanie 28 jednostek
budżetowych oraz muzeum, 17 jednostek oświatowych, 6 jednostek pomocy społecznej. W ramach tego
finansowano Starostwo Powiatowe, PZDP, PUP, straż pożarną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 88 mln zł. Co stanowi 47% wszystkich
wydatków budżetu. Od stycznia ubiegłego roku wdrożono podwyżki płac, które objęły 810 etatów (bez
nauczycieli) - co wywołało roczny skutek finansowy w wysokości 3 mln 400 tys. zł. Od 1 kwietnia wdrożono
podwyżki płac dla nauczycieli , średnio 5% na etat. Objęły 542 etaty. Skutek finansowy dla trzech
kwartałów ubiegłego roku wyniósł 1 mln 230 tys. zł. Z czego zwiększenie subwencji oświatowej wyniosło 550

tys. zł – zwrócił uwagę Szczurek.
W roku 2018 pozyskano prawie 11 mln zł środków unijnych w ramach 31 realizowanych projektów. W zakresie
remontów drogowych wykonano ponad 11 km nowych nawierzchni – czyli trochę więcej niż w 2017 roku w
10 gminach powiatu na łączną kwotę 7 mln zł. Z czego prawie 1 mln 900 tys. zł, to jest ok 27%, pochodziło z
pomocy finansowych gmin. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano m.in.: pięć dużych inwestycji
drogowych tj. rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie, przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul.
Turystyczna, rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Dzięgielowie, zabezpieczenie i naprawa korpusu ul. Cieszyńskiej
w Puńcowie, przebudowa ul. Stalmacha w Kaczycach – wymieniał Starosta, który wskazał również na trzy
zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych (zadanie z zakresu e-geodezji, poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu cieszyńskiego, podniesienie jakości kształcenia w powiecie
poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , pracownie zawodowe). Z mniejszych inwestycji wskazał m.in. na:
modernizację elewacji i pokrycia dachowego w budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, przebudowę parkingu na
ulicy Kochanowskiego oraz wymianę instalacji elektrycznej w I LO. Osuchowskiego.
Na koniec Starosta Mieczysław Szczurek podziękował za takie wykonanie budżetu za rok 2018 Januszowi Królowi.
Tak jak niedawno odbierając nagrodę dla Powiatu Cieszyńskiego, miałem zaszczyt podziękować panu
Staroście Januszowi Królowi, także i teraz chcę Mu z tego miejsca podziękować tym razem za wykonanie
budżetu za rok 2018. Uważam, że to Pan Starosta Król powinien to sprawozdanie finansowe odczytać, gdyż
nie da się ukryć, że ten budżet w 11/12 był Jego. Dziękuję Mu za taki stan Powiatu, za taki budżet - powiedział
Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.
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