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NA 2013 ROK BUDŻET POWIATU NADAL BĘDZIE INWESTYCYJNY, 
A JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIAJĄCY NAŁOŻONE OGRANICZENIA 

FINANSOWE

Przyjęty przez Zarząd Powiatu pro-

jekt budżetu na 2013 r. zakłada wydatki 

inwestycyjne na poziomie 23 952 672 zł. 

Po uwzględnieniu w budżecie środków ze-

wnętrznych, które czekają jeszcze na po-

twierdzenie, planowane wykonanie zadań 

inwestycyjnych w 2013 r. szacujemy na 31,6 mln zł, co może 

stanowić prawie 39% łącznych wydatków budżetu. Większość 

wydatków inwestycyjnych na 2013 r. związana jest z kontynu-

acją projektów unijnych. Należą do nich: budowa Centrum 

Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrze-

chowie, rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego we Frysztaku, rewitalizacja obiektów dworskich 

w Wiśniowej, wdrożenie systemu informatycznego dla szpi-

tala powiatowego. Z nowych zadań Zarząd Powiatu planuje 

termomodernizację budynków Starostwa i przychodni powia-

towej oraz wdrożenie systemu informatycznego w zakresie 

geodezyjnych baz danych. Planowane są też nowe inwestycje 

drogowe z dofi nansowaniem z programów krajowych – prze-

budowa mostu na rzece Stobnica prowadzącego na ulicę Mo-

drzewiową w Strzyżowie oraz dwa zadania współfi nansowane 

przez samorządy gmin, poprawiające bezpieczeństwo na dro-

gach powiatowych - w Czudcu i Grodzisku.

Korzystanie ze środków kredytowych umożliwia nam dy-

namiczny rozwój infrastruktury powiatu z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych, w tym głównie z funduszy struktural-

nych UE. W kolejnych budżetach z lat 2010-2012 możliwe było 

dzięki temu utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwesty-

cyjnych o średnim udziale 34,2% w wydatkach ogółem. Łączny, 

związany z działalnością inwestycyjną poziom zadłużenia Po-

wiatu planowany na koniec 2012 r. w wysokości około 24,6 mln 

zł, w związku z planami inwestycyjnymi na rok 2013 r. może się 

zwiększyć do wysokości około 31 mln zł. Dodatkowo budżet Po-

wiatu obciążony jest poręczeniem kredytu restrukturyzacyjnego 

dla SP ZOZ w Strzyżowie. Zdolność Powiatu do obsługi zadłu-

żenia na aktualnym i planowanym poziomie, zgodnie z nowymi, 

obowiązującymi od 2010 r. przepisami fi nansowymi – wymaga 

od nas wygospodarowania odpowiedniego poziomu nadwyżki 

środków na spłatę rat kredytowych i odsetek od kredytów. Nie-

odzowne jest w tej sytuacji poszukiwanie oszczędności i racjo-

nalizacja kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

powiatu, szczególnie gdy notujemy coraz niższą dynamikę 

wzrostu dochodów w roku 2012 i 2013.  

Trzeba jednak podkreślić, że mimo tak wielu przedsię-

wzięć inwestycyjnych i związanego z tym sporego obciążenia 

kredytowego, jesteśmy w stanie wykonywać wszystkie nałożo-

ne zadania i spełnić postawione przez ustawodawcę wymaga-

nia fi nansowe.                                                                                         
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