WPROWADZENIE
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie
Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2018 rok.

To budżet, który ma zapewnić dalszy rozwój Leszna. Budżet proinwestycyjny
i odważny, bo tylko odważne działania prowadzą do zmian, do ewolucji, do poprawy
jakości życia. A taki jest cel: Leszno ma być miastem nowoczesnym i atrakcyjnym
pod każdym względem.

Budżet powinien zapewnić dalszy rozwój ekonomiczny i gospodarczy Leszna.
Miasto musi dalej stwarzać korzystne warunki do prowadzenia i zakładania biznesu
w tym miejscu. Tylko z silną gospodarką i zadowolonymi przedsiębiorcami możemy
myśleć o rozwoju, postępie, nowoczesności. Miasto powinno być dla inwestorów
miejscem atrakcyjnym i przyjaznym – tak, jak jest postrzegane do tej pory.
Budżet ma też zapewnić dalszą poprawę jakości życia mieszkańców Leszna.
To dla nas priorytet. Nadal należy inwestować w poprawę infrastruktury, a także tak
ważnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa. Inwestować trzeba także w
kulturę, sztukę, sport i rekreację. Stworzenie miasta pięknego, wygodnego,
zielonego, z atrakcyjną ofertą pozwalającą na rozwój pasji i zamiłowań
leszczyniaków to nie zachcianka, ale konieczność. Innym ważnym czynnikiem są
wydatki na oświatę. Przemyślane i wyważone finansowanie wszystkich tych dziedzin
może pomóc w zatrzymaniu młodych i ambitnych mieszkańców w Lesznie.

W obliczu zachodzących zmian demograficznych, budżet musi zapewniać
odpowiednie finansowanie zapewniające opiekę nad osobami starszymi, chorymi,
wykluczonymi. Powinien także pobudzać mieszkańców do działania, do brania
inicjatywy w swoje ręce i samodzielną poprawę warunków życia, a także poprawę
kondycji ludzi im bliskich. Działania prospołeczne i obywatelskie to bardzo ważny
element współczesnego społeczeństwa.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2018 rok po stronie
dochodów określony został kwotą 413.540.040,13 zł. Wydatki budżetu zaplanowano
w wysokości 438.239.282,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami (deficyt
budżetu) wynosi 24.699.242,00 zł. Rozchody budżetu miasta w wysokości
8.000.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2008.
Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 32.699.242,00 zł, który planuje
się pokryć z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
(kwota 2.000.000,00 zł), przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych
(kwota 24.400.000,00 zł), przychodami z kredytu (kwota 6.100.000,00 zł)
oraz przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (kwota 199.242,00 zł).

Przyjęta w projekcie budżetu na 2018 rok kwota na wydatki bieżące
zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami
(również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie.
Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających
w tzw. trzecim sektorze. W planie wydatków bieżących znalazły się środki na budżet
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obywatelski i inicjatywy lokalne. Takie rozwiązanie sprzyja aktywności obywatelskiej,
promuje inicjatywy i pomysły mieszkańców oraz wzmacnia ich wpływ na rozwój
miasta.
Budżet Miasta Leszna na 2018 rok jest bardzo wysoki pod względem
wielkości nakładów inwestycyjnych. Łącznie Miasto zamierza przeznaczyć na nie
ponad 93.000.000,00 zł. Tak wysokie nakłady inwestycyjne wynikają przede
wszystkim z zaplanowanych zadań, projektów i programów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Kwota wydatków planowanych na te zadania to prawie
56 mln zł, z czego ponad 47 mln zł stanowić będą planowane dotacje ze środków
UE.
Największe planowane inwestycje na rok 2018:
 przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - 20.000.000 zł,
 budowa drogi łączącej drogę krajową S5 „Węzeł Święciechowa” z wiaduktem
drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej – 17.555.000 zł,
 budowa wschodniego kolektora deszczowego – 5.000.000 zł,
 zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze
i bezpieczniejsze życie – 4.900.000,00 zł.
 modernizacja budynku strzelnicy – 4.091.100 zł,
 modernizacja budynku kręgielni – 4.000.000,00 zł,
 zakup autobusów elektrycznych dla MZK w ramach promowania czystego
transportu miejskiego - 2.486.000 zł,
 termomodernizacja budynków oświatowych – 1.400.000 zł,
 dokończenie budowa SP 4 w dzielnicy Zaborowo – 1.200.000 zł,
 rozbudowa ulicy Osieckiej – 1.000.000 zł,
Zachęcam Państwa do wnikliwego zapoznania się z projektem budżetu Miasta
Leszna na 2018. Zapewniam, że przyjęte założenia wpłynąć mają na znaczącą
poprawę życia w naszym mieście. Budżet 2018 jest dokumentem ambitnym
i nowoczesnym, który w sposób odpowiedzialny spełnia aspiracje i oczekiwania
inwestycyjne mieszkańców.
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