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Inicjatywy Rady i Zarz¹du Powiatu Gorlickiego 2006 - 2007

Rada Powiatu Gorlickiego

F

ilie dwóch krakowskich wy¿szych uczelni w Gorlicach. Na
mocy porozumieñ miêdzy samorz¹dami powiatu i miasta Gorlice a Akademi¹ Górniczo Hutnicz¹ oraz Akademi¹ Ekonomiczn¹ prowadzone s¹ w Gorlicach zajêcia w systemie zaocznym, z których korzysta oko³o 200 studentów.
- Uniwersytet Z³otego Wieku otworzy³ swoje podwoje dla osób starszych, pragn¹cych w sposób ciekawy i twórczy spêdzaæ czas wolny.
Pod patronatem naukowym AE realizuje niezwykle interesuj¹ce wyk³ady, seminaria i æwiczenia.
-Transgraniczna droga Krynica-Wysowa-Bardejowskie Kupele
przy wspó³udziale samorz¹dów: województwa ma³opolskiego, powiatu
nowos¹deckiego oraz gmin: Uœcie Gorlickie i Krynica, a tak¿e województwa preszowskiego na S³owacji. Trasa liczyæ bêdzie ponad 60 km,
a szacunkowy koszt jej budowy wyniesie oko³o 40 milionów z³ po stronie polskiej.
- Porozumienie z Ministrem Rolnictwa w sprawie przejêcia przez
resort szkól rolniczych w Hañczowej i w Bystrej, w celu rozwoju tej
formy kszta³cenia.
- Projekty do MA£OPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 - 2013 w zakresie rozwoju
infrastruktury drogowej na ³¹czn¹ wartoœæ oko³o 95 mln z³ oraz na zadania z zakresu termomodernizacji i budowy obiektów oœwiatowych na
wartoœæ oko³o 16 mln z³ w tym min. nowa hala sportowa w Bieczu.
-Pozyskanie œrodków finansowych z Mechanizmu Norweskiego na
modernizacjê szpitalnych oddzia³ów. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi
2,1 mln euro, w tym dotacja 1,8 mln euro. Wk³ad powiatu - 318 tys. euro.
- Wizyty wa¿nych osobistoœci i spotkania robocze m.in. z Konsulami
Czech i Niemiec, przedstawicielami: ministerstwa zdrowia, ochrony
œrodowiska, gospodarki, pos³ami i senatorami RP, marsza³kiem i wojewod¹ Ma³opolski, delegacj¹ Czarnego Krzy¿a z Austrii, rektorami AE
i AGH.
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Realizacja Bud¿etu Powiatu Gorlickiego za 2006r.

A

Starosta M. Wêdrychowicz

bsolutorium udzielone Zarz¹dowi przez Radê
Powiatu podczas VII sesji upowa¿nia mnie do
przedstawienia informacji na temat wykonania
bud¿etu Powiatu Gorlickiego za 2006 rok - mówi starosta
Miros³aw Wêdrychowicz. Dochody bud¿etu wynios³y
73.293.102,00 z³, a przychody 7.124.634,00z³. Ogó³em
zosta³y wykonane w 101,1% za³o¿onego planu. Struktura
dochodów bud¿etu powiatu wskazuje, i¿ najwiêksz¹ jego
czêœæ, bo a¿ 76,6% stanowi¹ subwencje i dotacje. Dalej
18% to dochody w³asne powiatu, niespe³na 3% - œrodki
na programy wspó³finansowane z UE, a 2,5% - pozosta³e
dotacje i pomoc finansowa gmin g³ównie na zadania
drogowe, którym serdecznie dziêkujê za to wsparciemówi starosta.
Wydatki i rozchody bud¿etu wykonano w 98,4%
w stosunku do planu. Szczególnie cieszy kwota wydatków na zadania inwestycyjne wynosz¹ca prawie 13, 9
mln z³ oraz wysokoœæ wydatków na remonty kapitalne
i bie¿¹ce 3,6 mln z³, czyli ³¹cznie 17,5 mln z³

INWESTYCJE

N

ajbardziej interesuj¹ce s¹ wydatki na zadania
inwestycyjne i remontowe na drogach oraz
w maj¹tku powiatu mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
-Droga Ropa - Wysowa - W oparciu o œrodki Unii Europejskiej zrealizowaliœmy II etap przebudowy tej drogi,
a wartoœæ robót wykonanych w 2006 roku wynios³a 2,2
mln z³. Ca³e zadanie, o ³¹cznej wartoœci 5,5 mln z³,
zosta³o ju¿ ukoñczone.
-Usuwanie skutków powodzi oraz likwidacja osuwisk
na ³¹czn¹ wartoœæ 4,7 mln z³. Odbudowaliœmy czêœciowo m.in. nastêpuj¹ce drogi: Florynka-Izby, GorliceBystra-£u¿na, Ropa-Gródek, Siary-Owczary, Ro¿nowice-Sitnica, Libusza-Wójtowa, Jankowa-Lipniczka,
£u¿na - Staszkówka.
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