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Mają być pieniądze na drogi, szpital, sport,
oświatę

Mają być pieniądze na drogi, szpital, sport, oświatę
Priorytetem powiatu staszowskiego na najbliższe 12 miesięcy jest realizacja inwestycji
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i "schetynówek”. Radni powiatu
nie zapomnieli o szpitalu, sporcie i oświacie.

Tegoroczny budżet radni powiatu zatwierdzili na dwa dni przed końcem ubiegłego roku. Plan
jest ambitny, choć był do przewidzenia. Radni przegłosowali go niemal jednogłośnie. Przy 17
głosach "za”, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Najwięcej pieniędzy pochłoną
inwestycje drogowe. Powiat wspomoże szpital, szkoły i zrobi krok w stronę powstania
Powiatowego Centrum Sportowego.
MILIONY W ASFALT
Dochody na ten rok zaplanowano na poziomie ponad 70,3 milionów złotych, a wydatki na
ponad 76,7 milionów złotych. ponad sześciomilionową dziurę w budżecie ma załatać
zaciągnięty kredyt. Zarówno wśród inwestycji przewidzianych do zrealizowania tym roku jak i
tych na najbliższych kilka lat przeważają projekty drogowe. Powiatówek pod opieką zarządu
dróg powiatowych jest blisko pół tysiąca kilometrów więc z pewnością będzie co robić.

Starostwo poważnie myśli również o wzięciu się za pilną przebudowę ulic 11 Listopada (u
góry) i Langiewicza w Staszowie. (M. Jarosz)
Dzięki ubiegłorocznemu porozumieniu z sześcioma gminami powiat złożył projekt
przebudowy kilku odcinków dróg lokalnych i zdobył akceptację komisji urzędu
wojewódzkiego i ministerstwa. Dlatego w tym roku na terenie powiatu ze "schetynówek” uda
się przebudować blisko 22 kilometry dróg za ponad 5,7 milionów złotych. Udział gmin i

powiatu wynosi po 25 procent natomiast resztę da Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Prace będą prowadzone na terenie gmin Bogoria, Łubnice, Oleśnica,
Połaniec, Szydłów i Rytwiany. Oprócz tego w tym roku powiat chce dokończyć
przebudowę mostu na kanale Strumień w Orzelcu Dużym w gminie Łubnice, zakupić w
systemie leasingowym ciężarówki dla potrzeb zarządu dróg powiatowych. Na informatyzację
urzędu zaklepano 107 tysięcy złotych natomiast na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
kolejne 200 tysięcy złotych.
PROJEKTY UNIJNE I "SCHETYNÓWKI”
Wśród inwestycji wieloletnich w tym roku powiat przymierza się do wydania aż 26 milionów
złotych z czego połowę chce uzyskać ze źródeł zewnętrznych.
Największym zadaniem ma być drugi etap przebudowy drogi powiatowej Jurkowice Wiśniówka za prawie 10,7 milionów złotych. pierwszy etap rozpocznie się jeszcze w
pierwszym kwartale tego roku. Będzie obejmował prawie dwukilometrowy odcinek drogi z
Jurkowic do Bud, a jego koszt to 6 milionów złotych. - Wszystko dlatego, że wspomniany
odcinek na niemal całej długości biegnie w pobliżu Kopalń Dolomitu i wymaga budowy od
podstaw - mówi Romuald Garczewski tłumacząc tak wysokie koszty inwestycji. Unijne
doﬁnansowanie w tym przypadku wyniesie ponad 3,5 miliona złotych.
W tym roku powiat skupia swoją uwagę również na przebudowie dwóch odcinków dróg
powiatowych w związku z uruchomieniem w Oleśnicy fabryki austriackiego koncernu
Wienerberger. Koszty tegoroczne to prawie 6,5 milionów złotych z czego ponad cztery będzie
pochodzić z dotacji a prawie 1,8 miliona da Wienerberger.
Jedną z ważniejszych inwestycji będzie też przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza. Są
one jednymi z najważniejszych arterii komunikacyjnych Staszowa i wymagają od lat pilnego
remontu. W pierwszym etapie prac w budżecie zaplanowano wydatki na poziomie ponad 7
milionów złotych, z czego ponad 4 miliony mają stanowić pieniądze z zewnątrz.
- Trzeba brać zawsze poprawkę, że jest to plan. Plan jak najbardziej do wykonania, jednak
przy udziale pieniędzy z zewnątrz. Dużo będzie zależeć od tego ile potrwają kwestie
administracyjne. Jednak przy dobrym tempie mamy nadzieję, ze uda się zrealizować
większość zamierzeń planowanych na ten rok - ocenia starosta staszowski.
FUNDAMENT POD CENTRUM SPORTOWE
Radni nie zapomnieli też o tym, że poza drogami jest jeszcze wiele innych spraw. Dlatego w
tym roku szpital powiatowy będzie mógł liczyć na ponad 800 tysięcy złotych wsparcia. Między
innymi na zakup karetek czy remonty na oddziałach. W planach jest również wykonanie
docieplenia budynku szpitala i przychodni, jednak ostateczna decyzja zapadnie, kiedy okaże
się, czy szpital może liczyć na pieniądze z zewnątrz. Starostwo w tym roku zapisało milion
złotych na remonty na obiektach dydaktycznych. Kolejne prawie 550 tysięcy złotych będzie
przeznaczone na realizację programu Matematyka Pierwsza Klasa, Leonardo Da Vinci czy
projekt Powiatowego urzędu Pracy w Staszowie. Wszystko z pieniędzy unijnych i dotacji
ministerialnych. Coraz wyraźniej rysuje się też przyszłość Powiatowego Centrum Sportowego,
które miałoby powstać w okolicach Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica przy ulicy

Koszarowej w Staszowie. I choć zadanie będzie kosztować ponad 20 milionów złotych, to
jednak za kilka lat Staszów będzie mógł się poszczycić jedną z najlepszych baz sportowych w
województwie. W tym roku powiat chce przeznaczyć na ten cel nieco ponad 700 tysięcy
złotych.
- Jeżeli wszystko się powiedzie wówczas jeszcze w tym roku wejdziemy na teren i
rozpoczniemy prace. ich zakres nie będzie oczywiście zbyt duży i będzie polegał na
przygotowaniu terenu pierwszych pracach ziemnych - mówi Garczewski.
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