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RADA MIEJSKA W SIEWIERZU PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2020 ROK

    W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Siewierzu, podczas której uchwalony
został budżet Gminy Siewierz na 2020 rok. Grudniowa sesja była również okazją do rozmów na temat
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027. Należy podkreślić, że zarówno projekt budżetu, jak
również  projekt  wieloletniej  prognozy  finansowej  uzyskały  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Katowicach.

    Budżet Gminy Siewierz zakłada osiągnięcie w 2020 roku dochodów w wysokości 75.808.283,93 mln zł
oraz poniesienie wydatków w wysokości 80.626.683,93 mln zł i rozchodów w kwocie 2.981.600,00 zł.
Różnicę między dochodami a wydatkami planuje się pokryć przychodami w wysokości 7.800.000,00 mln zł.
Z przychodów planuje się pokryć również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.981.600 zł), reszta
na pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami to 4.818.400 zł. Planowane wydatki majątkowe
kształtują się na poziomie 17,5 mln zł, co stanowi 21,7% wydatków.

    Za uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 oraz budżetu gminy na rok
2020 radni opowiedzieli się jednogłośnie (obecnych 14 radnych, 1 radny nieobecny). Dzięki temu możliwa
będzie  realizacja  kolejnych  ważnych  dla  mieszkańców  naszej  gminy  niezbędnych  inwestycji  i
przedsięwzięć  oraz  kontynuacja  rozpoczętych  projektów.  

    Wśród najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku
wymienić można:

Budowę  przedszkola  i  pierwszego  samorządowego  żłobka  z  siedzibą  przy  ul.  Sikorskiego  w
Siewierzu, którego budowę rozpoczęto w 2019 roku. Przewidywany koszt inwestycji to 16,5 mln zł z
czego 8,7 mln to wydatki przewidziane na 2020 rok. W chwili obecnej gmina ubiega się o dodatkowe
środki z budżetu państwa na realizację tego przedsięwzięcia.
Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni. Koszt całkowity
zadnia to 9,9 mln zł z czego 3 mln zł to wydatki przewidziane na 2020 rok.
Budowę drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową w Siewierzu  za kwotę 1,3 mln zł.
Odsłonięcie, konserwację i odrestaurowanie bastejowego systemu obronnego zamku w Siewierzu.
Koszt inwestycji to 3,3 mln zł z czego 1,2 mln zł to wydatki na 2020 rok.
Dotację dla powiatu będzińskiego na przebudowę ulicy Zagłębiowskiej w Siewierzu w kwocie 1 mln
zł.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych, które to
inwestycje będą realizowane w kolejnych latach.
Opracowanie  projektu  i  budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  budowa  i  przebudowa  sieci
wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz (Sulików, Gołuchowice) za kwotę
355 tys. zł.
Dotacje dla mieszkańców na przedsięwzięcia ekologiczne – wymianę pieców na gazowe oraz budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 120 tys. zł.

    Po raz pierwszy budżet naszej gminy będzie obejmował zadania wybrane do realizacji w
ramach budżetu obywatelskiego za planową kwotę w wysokości 540 tys. zł. Wśród tych zadań
znalazły się:

Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą
ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw (340 tys. zł).
Zakup  i  montaż  zewnętrznych  defibrylatorów automatycznych  na  terenie  gminy  Siewierz  oraz
zaadaptowanie  istniejących  pomieszczeń  w  remizie  OSP  Siewierz  do  celów  edukacji:
przeciwpożarowej,  udzielania  pierwszej  pomocy,  potrzeb  OSP  (100  tys.  zł).



Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu (45
tys. zł).
Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego (37 tys. zł).
Montaż budek lęgowych dla jeżyków (Apus apus) (18 tys. zł).

    Ponadto  fundusz  sołecki,  na  który  przeznaczono 335,4  tys.  zł  w 2020 roku,  obejmuje
następujące wydatki majątkowe:

modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwie Tuliszów (17,4 tys. zł),
budowa drogi gminnej w Gołuchowicach (21,2 tys. zł),
doposażenie placów zabaw w sołectwie Warężyn (32,9 tys. zł),
modernizacja i doposażenie placu zabaw w Leśniakach (26,5 tys. zł).
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