
Gminny budżet. 

Jak co roku Rada Miejska w Sianowie głosuje w sprawie udzielenia burmistrzowi 

absolutorium. Dzieje się tak poprzez podjęcie uchwały (na podstawie opinii Komisji 

Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej) w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium w zakresie wykonania budżetu jednostki. Wykonanie takie dotyczy realizacji 

dochodów i wydatków gminy, a uchwała podjęta musi zostać do końca czerwca każdego 

roku. Tak działo się i w czerwcu bieżącego roku – za udzieleniem absolutorium głosowało 13 

radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jedna była przeciwna.  

Jak więc widać wykonanie budżetu gminy za 2011 zostało ocenione dobrze. 

Przyczynili się do tego wszyscy pracownicy Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych, 

głownie jednak Referat Budżetu i Finansów w sianowskim ratuszu.Budżet nie zostałby 

również zrealizowany bez ogromnego zaangażowania i życzliwości ze strony radnych 

sianowskiej Rady Miejskiej. Za to wszystkim dziękuję ! 

A jak przedstawia się sytuacja budżetowa gminy Sianów? W 2011 roku wydaliśmy 

rekordowe środki na inwestycje (opisane szerzej na wykresach), jednak w dalszym ciągu 

mamy możliwości na realizacje wielu zadań. W wielu sytuacjach skutecznie wspomagamy się 

środkami zewnętrznymi, pozyskiwanymi na inwestycje, remonty, szkolenia, letni 

wypoczynek. Taki stan rzeczy spowodowany jest głównie starannym, rzetelnym i 

gospodarnym podejściem do samorządowych finansów.  

W roku 2012 możemy liczyć (co zresztą widać w wielu miejscach gminy i miasta) na 

realizację wielu zadań. Oczywiście nie jest tak, że każda zgłaszana potrzeba, czy też potrzeba 

znana mi od długiego czasu może być wykonana. Najłatwiej przedstawić to na zasadzie 

budżetu domowego lub firmy – możemy robić to, na co pozwalają nam nasze dochody lub 

zdolność kredytowa. My staramy się, aby dochody i  pozyskiwane środki były jak największe. 

Na tle ościennych samorządów sytuacja gminy Sianów wygląda dobrze, pomimo 

pogarszającej się sytuacji państwa i „zrzucania” dodatkowych zadań na samorządy. Mamy 

również dobre perspektywy na kolejne lata. 

Przedstawiając Państwu graficzną, uproszczona wersję budżetu na rok 2011 i 

wydatków na rok 2012, mam nadzieję, że spełniona zostaje również zasada pełnej jawności 

działania samorządu. 
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