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RADA MIEJSKA W SIEWIERZU PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2018 ROK

W dniu 21 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Siewierzu przyjęto większością głosów
najważniejszą w tym roku uchwałę, tj. uchwałę budżetową na 2018 rok. W głosowaniu brało udział 13
radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Budżet Gminy
Siewierz zakłada osiągnięcie w 2018 roku dochodów w wysokości 59.891.487,40 zł oraz poniesienie
wydatków w wysokości 64.387.287,40 zł i rozchodów w kwocie 2.263.200,00 zł. Różnicę między
dochodami a wydatkami planuje się pokryć przychodami w wysokości 6.759.000,00 zł.
Planowane wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 17.319.166,60 zł, co stanowi 26,90%
wydatków ogółem. Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2018
roku, należą:
dotacja dla Zakładu usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na budowę i przebudowę
wodociągów na terenie gminy – ul. Nowomiejska, Bema, Targowa i Sikorskiego w Siewierzu, ul.
Szkolna i Krzanów w Brudzowicach, ul. Przyszłości w Żelisławicach, GZD
modernizacja ulic i chodników na terenie Siewierza: pl. Wojska Polskiego, ul. Strumień, pl.
Ogrójecki, ul. Krasickiego, ul. Targowa, ul. Sikorskiego
dotacja dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę dróg
opracowanie projektu i budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w Karsowie (projekt)
modernizacja dróg gminnych: Komorniki, Górna, Wiśniowa, Pierkowskie, Zawodzie
modernizacja dróg gminnych w Dziewkach: Podbagnie i Pańskie
modernizacja dróg gminnych w Dziewkach: Podbagnie i Pańskie (fundusz sołecki)
rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę
traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ulicach
Krakowskiej i Ludowej (projekt)
opracowanie projektu i budowa ul. Chabrowej w Siewierzu (projekt)
przebudowa ul. Piaskowej i ul. Sosnowej w Siewierzu
opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z Osiedlem Jezioro w Siewierzu (projekt)
przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo – rowerowej od Kuźnicy
Warężyńskiej do Kuźnicy Piaskowej
aktualizacja projektu i budowa chodnika na Podwarpiu w kierunku Tuliszowa oraz kompleksowy
remont drogi
budowa ścieżki pieszo – rowerowej obok placu zabaw w Gołuchowicach (fundusz sołecki)
zakup walca do robót drogowych dla ZUWiK w Siewierzu
promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę
Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską (płatność końcowa)
kontynuacja budowy budynku socjalnego na ulicy Górnej w Siewierzu (płatność końcowa)
budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz z
części remizy OSP w Siewierzu przy ul. Bema
zakup gruntów
dotacja dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy
Powiatowej PSP w Będzinie
wpłata na fundusz dla Policji na: dofinansowanie zakupu samochodu i laserowego miernika
prędkości
przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego
pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji elektrycznej, klimatyzacji,
sanitarnej, cieplnej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach
zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brudzowicach (fundusz sołecki)

zakup szafy do suszenia ubrań specjalnych dla OSP w Tuliszowie (fundusz sołecki)
zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Wojkowicach Kościelnych (motopompa szlamowa WT30X,
pilarka ratownicza, przecinarka do stali i betonu) (fundusz sołecki)
zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu
modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – przebudowa i remont
budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych
zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę
nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu
doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy OSP w Wojkowicach Kościelnych
budowa siłowni zewnętrznej na terenie Czekanki
budowa siłowni zewnętrznej w Warężynie
opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Siewierz – tzw. Sulików oraz w
Sołectwie Gołuchowice
dofinansowanie do inwestycji ekologicznych osób fizycznych (przydomowe oczyszczalnie)
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w
Siewierzu
zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni w sołectwie Wojkowice Kościelne (traktorek ogrodowy)
(fundusz sołecki)
dofinansowanie do inwestycji ekologicznych osób fizycznych (wymiana pieców)
opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jeziornej, w Dziewkach i w Łysej Górze
wykonanie odlewu „Ławeczki Hadyny” w Siewierzu
zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Leśniakach – zadaszenie ławek i kręgu ogniskowego
(fundusz sołecki)
budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Siewierz
zakup rozdrabniarki do drewna dla ZUWiK w Siewierzu
zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Brudzowicach (fundusz
sołecki)
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podwarpiu (fundusz sołecki)
budowa boiska do siatkówki i badmintona w Tuliszowie (fundusz sołecki)
modernizacja siłowni, w tym zakup ławeczek, urządzeń dla dzieci w Żelisławicach (fundusz sołecki)
Strukturę planowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
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