
Stanowisko Klubu Bochniacy dla Bochni
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bochnia Stefanowi Kolawińskiemu 

absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.

Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Korzystając z możliwości zabrania głosu, chciałbym w kilku zdaniach wyrazić opinię w imieniu Klubu radnych 
Bochniacy dla Bochni na temat zgodności wykonania budżetu za 2017 rok przez Pana Burmistrza Stefana 
Kolawińskiego.

Sesja absolutoryjna to dla włodarzy najważniejszy moment w roku, wówczas to Rada wyraża ocenę działalności 
finansowej organu wykonawczego. 

Budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała sprawnie i skutecznie, co potwierdzają zarówno wskaźniki 
liczbowe, jak również materialne efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych. 
RIO w Krakowie również nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu. 

Budżet miasta za ubiegły rok po raz pierwszy w historii przekroczył wartość 130 mln zł, przy czym blisko połowę tej 
sumy pochłonęły wydatki w dwóch działach: oświata 41,19 mln zł oraz pomoc społeczna –32, 78 mln zł. Z pozostałych 
blisko 56 mln zł przeznaczono aż 15,6 mln zł na wydatki inwestycyjne, czyli rozwojowe. Innymi ważnymi  pozycjami 
wśród wydatków w ubiegłorocznym budżecie według klasyfikacji budżetowej jest gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 13,3 mln zł. Nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców, które były zgłaszana na 
zebraniach osiedlowych, przez radnych, komitety osiedlowe, m.in. w zakresie budowy i remontu dróg, oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę i kanalizację, sportu a także poprawy jakości powietrza. 

Nasze miasto rozwija się w sposób ciągły i zrównoważony, co jest zauważalne również na forum ogólnopolskim. 
Uważamy, że możemy mieć satysfakcje z dotychczasowej pracy na rzecz miasta oraz jego mieszkańców i z 
optymizmem patrzeć w przyszłość , zwłaszcza, że uporaliśmy się już z wieloma ważnymi problemami, takimi jak np. 
gospodarka ściekowa. 

Miasto utrzymuje dobrą kondycje finansową przy stosunkowo niedużym zadłużeniu – 36,25 mln zł.  Uzyskane ze 
sprzedaży gruntów dochody ponad 14, 509 mln zł w 2017 roku przeznaczone są, przede wszystkim na inwestycje 
miejskie. Natomiast inwestorzy w większości już rozpoczynają pracę na zakupionych terenach, w efekcie czego miasto 
pozyskiwać wpływy do budżetu w postaci podatków, nawet kilka milionów złotych. 

Ważna dla miasta jest także koniunktura mieszkaniowa, wielu developerów nabywa grunty, na których powstają 
jedno lub wielorodzinne budynki. Panie Przewodniczący, Panie i Panowe Radni, Szanowni Państwo, nad wykonaniem 
tego budżetu pracowało wiele osób. Z tego miejsca pragnę podziękować Dyrektorom szkół i przedszkoli oraz 
ich pracownikom, Paniom i Panom Dyrektorom MDK, MOSiR, SPM, Biblioteki, Muzeum, Krytej Pływalni i ich 
pracownikom, za ich zaangażowanie i trud pracy włożony w wykonanie tego budżetu, a także za pracę na rzecz 
rozwoju naszego miasta. Podziękowania należą się także Naczelnikowi wydziału AGKI Panu Andrzejowi Dębińskiemu, 
Pani Architekt Dominice Ropek, Pracownikom tych dwóch wydziałów za ich zaangażowanie włożone w przygotowanie 
inwestycji i remontów bieżących, a Pani Edycie Groblickiej-Kuc i jej pracownikom, Panu naczelnikowi Tomaszowi Kuc i 
jego pracownikom, dziękuję również Panu Komendantowi Straży Miejskiej i jego pracownikom. 

Szanowni Państwo a teraz z tego miejsca po raz ostatni w tej kadencji chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi 
Stefanowi Kolawińskiemu za prace na rzecz wykonania budżetu w 2017 r. W naszym mieście było wiele zaniedbań w 
różnych dziedzinach, dzięki determinacji Pana Burmistrza w każdym roku te zaniedbania się zmniejszały, ale na pewno 
jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Skarbnik naszego miasta Pani Grażyna Zioło zasługuje tu na szczególne podziękowanie ponieważ przez cały rok czuwa 
nad naszymi finansami. Trzyma też w ryzach zadłużenie naszego miasta. Można powiedzieć jest to nasza Skarbonka.  
Podziękowania za pracę włożona w wykonanie budżetu należą się też wszystkim pracownikom wydziału finansowego. 

Cieszę się, że tworzymy jako Klub   Bochniacy dla Bochni jedną drużynę, a każdy dokłada swoją cegiełkę w rozwój 
Bochni i dobra jej mieszkańców. Dziękuje także samym mieszkańcom naszego Królewsko – Górniczego Miasta za duże 
wsparcie. 

Panie przewodniczący Wysoka Rado, Klub radnych Bochniacy dla Bochni będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Stefana Kolawińskiego. 

Dziękuje za poświęconą uwagę  
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