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ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021
UDZIELONE
Jednog?o?nie Rada Miejska w Cz?uchowie udzieli?a Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania
bud?etu za rok 2021. Cz?uchów jest pierwszym samorz?dem w regionie, w którym odby?a si? sesja
absolutoryjna.
Zdaniem oceniaj?cych, cz?uchowski bud?et zosta? wykonany prawid?owo. Jak dodaje burmistrz, Ryszard
Szybaj?o, powodem do dumy jest du?a ilo?? inwestycji wykonanych bez potrzeby zaci?gania nowych
kredytów. To dzi?ki licznym dofinansowaniom zewn?trznym, które Miasto Cz?uchów pozyska?o.
– Rok 2021 pod wzgl?dem inwestycyjnym by? najlepszym od co najmniej kilkunastu lat, bo na
inwestycje przeznaczono tutaj 17,6 mln z? – mówi Ryszard Szybaj?o, Burmistrz Cz?uchowa. Jak dodaje
– miasto w ubieg?ym roku sp?aci?o te? cz??? wcze?niejszych kredytów. Zad?u?enie Cz?uchowa
obni?y?o si?. Na koniec 2021 roku wynios?o 22%, co jest równie? jednym z najni?szych wyników z
ostatnich kilku lat.
Z ubieg?orocznych wydatków bud?etowych Miasta Cz?uchowa, a? 33 procent poch?on??y wydatki
zwi?zane z pomoc? spo?eczn?. 21 procent to wydatki zwi?zane z o?wiat?. Prawie jedna czwarta bud?etu
to z kolei wydatki inwestycyjne. Na li?cie zrealizowanych zada? by?a m.in. budowa ulic: Ko?ciuszki i
Rac?awickiej oraz alei: Wyszy?skiego i Lawendowej. Zbudowano tak?e kolejny si?gacz na ulicy Le?nej
oraz zmodernizowano skrzy?owanie alei Wojska Polskiego z ulic? Kasztanow?.

Rok 2021 to tak?e zako?czenie programu Rewitalizacji ?ródmie?cia w Cz?uchowie. Jednym z jego
elementów by?a przebudowa obiektu Miejskiego Domu Kultury. Now? instytucj?, uruchomion? w jego
wn?trzach jest Centrum Rodzin. To placówka ?wiadcz?ca us?ugi dla osób w ró?nym wieku.
W ramach tego samego programu kompleksowej rewitalizacji doczeka?y si? otoczenia obiektów przy
ulicy Szczeci?skiej 21, 22, 23 i 25, przy Sobieskiego 8 oraz przy kompleksie budynków Sobieskiego 1 /
Szczeci?ska 14. Z bud?etu miasta natomiast wyremontowano elewacj? kamienicy przy ulicy Felczaka.
150 tysi?cy z?otych kosztowa? bud?et obywatelski. Zgodnie z decyzj? mieszka?ców do realizacji przyj?to
trzy zadania. Pierwsze zak?ada?o przygotowanie terenu pod budow? boiska dla dzieci na osiedlu
Sikorskiego. Drugie to elektryfikacja i monta? monitoringu na cz?uchowskim torze motocrossowym.
Trzecim wybranym przez mieszka?ców zadaniem by?a budowa ogólnodost?pnego placu zabaw z mini
si?owni? przy Szkole Podstawowej nr 1.
W?ród ubieg?orocznych, prawie 18 milionowych wydatków inwestycyjnych, a? 13 milionów stanowi?y
pozyskane przez miasto dotacje rz?dowe i unijne. Filmowe podsumowanie roku 2021 mo?na zobaczy?
TUTAJ.
URZ?D MIEJSKI W CZ?UCHOWIE

Fotografie i d?wi?ki s? do pobrania na stronie urz?du: www.czluchow.eu
Nota prawna:
Miasto Cz?uchów jako w?a?ciciel praw autorskich, udziela zgody na nieodp?atne wykorzystanie i
publikacj? tekstów, fotografii i plików d?wi?kowych dost?pnych na naszej stronie internetowej. Licencja
obejmuje wykorzystanie tre?ci i plików w ca?o?ci lub we fragmentach.
Pliki do pobrania
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