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–W 2015 roku na inwestycje 
przeznaczono z budżetu powiatu 
leszczyńskiego rekordową kwotę 
ponad 17 mln zł. W roku obecnym 
będzie to trochę mniej, ale w 2017 
znów samorząd chce wydać kilka-
naście milionów.

– W 2016 roku zaplanowaliśmy lek-
kie wyhamowanie inwestycji, aby na-
brać siły na kolejne lata. W 2017 za-
mierzamy przeznaczyć na nie aż 14,3 
mln zł. Kwota ta jest jednak uzależnio-
na od sukcesów naszych starań o dota-
cje na największe inwestycje. Prioryte-
tową jest zaplanowana na dwa lata bu-
dowa i przebudowa drogi od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką Wschowa 
– Wolsztyn przez Brenno, Zaborówiec, 
Włoszakowice, Bukówiec Górny do wę-
zła Nietążkowo na budowanej drodze 
ekspresowej S5. Ta warta blisko 50 
mln zł inwestycja ma być realizowana 
wspólnie z powiatem kościańskim oraz 
gminami Włoszakowice, Śmigiel i Wije-
wo. Jeśli nie dostaniemy dofi nansowa-
nia, nasz wkład własny w projekt wy-
noszący 4 mln zł w części wykorzysta-
my na przebudowę drogi między Bren-
nem a Włoszakowicami. 

– Bliżej uzyskania dotacji jest 
przebudowa ul. Dworcowej i Świę-
ciechowskiej w Wilkowicach.

– Mamy na liście rankingowej dość 
bezpieczną pozycję i myślę, że uzy-
skamy na wartą 5 mln zł inwesty-
cję 50-proccentowe dofi nansowanie 
w ramach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury dro-

Inwestujemy za swoje,
nie stać nas na kredyty

Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak

Radny Jan Sobczak w Radzie 
Powiatu Leszczyńskiego zasiada 
pierwszą kadencję. Jako mieszka-
niec Pawłowic w samorządzie re-
prezentuje gminę Krzemieniewo.

Jan Sobczak samorządowe do-
świadczenie zdobył pracując przez 
jedną kadencję w Radzie Gminy 
Krzemieniewo. W wyborach do sa-
morządu powiatowego wystartował 
z listy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Z zawodu jest rolnikiem. Do 
niedawna prowadził gospodarstwo 
indywidualne, nastawione na hodow-
lę trzody chlewnej, uprawiał 15 ha 
własnych gruntów, a 12 ha dzierża-
wił. Obecnie wspiera w pracach rol-
nych syna Daniela, któremu przeka-
zując gospodarstwo powierzył jego 
dalszy rozwój. Jan Sobczak ma żonę 
Beatę oraz córki Natalię i Patrycję. 

W Radzie Powiatu Leszczyńskie-
go jest członkiem Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Spraw Społecznych. Jako 
przewodniczący Rejonowego Związ-
ku Spółek Wodnych w Lesznie sta-
ra się dbać o prawidłową współpracę 
spółek wodnych z samorządami, na 
terenie których one działają. 

– Najważniejsze zadanie inwesty-
cyjne samorządu powiatu leszczyń-
skiego to niezmiennie utrzymanie 
dróg powiatowych, których mamy 
aż 400 kilometrów – podkreśla rad-
ny Jan Sobczak. – Trzymajmy kciu-
ki, aby wnioski złożone przez powiat 
o dofi nansowanie kilku dużych inwe-
stycji drogowych zaplanowanych do 
realizacji na rok 2017 i kolejne lata 
zostały pozytywnie rozpatrzone. 

Przedstawiamy radnych 
Powiatu Leszczyńskiego

Radny Jan Sobczak.
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Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przygotował projekt budżetu na 2017 rok. Wydatki mają 
wynieść około 46 mln zł, z czego ponad 14 mln zł zaplanowano na inwestycje. Szacowany na 
3,6 mln zł defi cyt pokryje nadwyżka z lat ubiegłych. O plany inwestycyjne powiatu na naj-
bliższy rok zapytaliśmy starostę leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

ydatki mają 
zacowany na 
wiatu na naj-

gowej na lata 2016-2019. Na przebu-
dowę drogi przez Wilkowice czeka bar-
dzo dużo osób, to będzie za dwa lata 
dojazd do drogi ekspresowej S5 Po-
znań – Wrocław.

– Część mieszkańców Wilkowic 
chciałaby przyłączenia wsi do Lesz-
na. Czy to wstrzyma inwestycję?

– Jeżeli miałoby się tak stać to za-

rząd oraz rada powiatu musiałyby się 
zastanowić, czy kontynuować to zada-
nie, czy też przeznaczyć te pieniądze 
na inne cele. Taką sytuację zakładam 
tylko hipotetycznie, a osobiście uwa-
żam, że aby nie stracić dotacji cały 
wkład własny powinno wówczas po-
kryć miasto Leszno.

– Co jeszcze znajduje się w koszyku 
inwestycji powiatowych w 2017 roku?

– Wspólna inwestycja powiatu i gmin 
Osieczna, Lipno i Rydzyna to budo-
wa kilku odcinków ścieżek rowerowych 

o łącznej długości 14 km. O wynoszące 
aż 75 proc. dofi nansowanie wnioskuje-
my w ramach tzw. funduszu OSI. Mamy 
już przyznaną dotację na modernizację 
drogi przez Brenno, aż do wojewódzkiej 
305-tki, jednak z realizacją musimy po-
czekać aż gmina Wijewo zbuduje kana-
lizację. Wspólnie z gminami wykonamy 
również wiele drobnych remontów na-
wierzchni dróg i chodników. 

– A co poza drogami?
– Jest już niemal pewne, że otrzy-

mamy 85 proc. dofinansowanie na 
kontynuowanie informatyzacji po-
wiatowych zasobów geodezyjnych. 
Trzy projekty zamierzamy zrealizo-
wać w  Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Rydzynie – będzie to rozbudo-
wa obiektów sportowych, stworzenie 
nowych pracowni oraz rozszerzenie 
oferty szkoły zawodowej. 

– Powiat leszczyński należy do 
nielicznych, które nie posiadają za-
dłużenia. W 2017 roku planujecie 
jednak 3,6 mln zł defi cytu. Z czego 
chcecie go sfi nansować?

– Mamy z nadwyżki z poprzednich 

lat pieniądze na udział własny w inwe-
stycjach, na które chcemy uzyskać unij-
ne i rządowe dotacje. Jako samorząd je-
steśmy jednak rozczarowani zbyt ubogą 
ofertą unijnych funduszy, szczególnie na 
drogi lokalne. Brak zadłużenia pozwala 
na duży komfort przy planowaniu kolej-
nych przedsięwzięć. Z zadłużeniem łą-
czą się za to niemałe koszty jego obsłu-
gi, a na to nas po prostu nie stać. 

– Coraz większy udział w docho-
dach powiatu mają jego mieszkańcy.

– To prawda, w tym roku docho-
dy powiatu wynikające z udziału w po-
datkach PIT wzrosły aż o 800 tys. zł, co 
świadczy o wzroście zamożności miesz-
kańców. Mamy bardzo niskie bezrobo-
cie, na poziomie 4,1 proc. i coraz więcej 
ludności. We wrześniu liczba mieszkań-
ców powiatu przekroczyła po raz pierw-
szy 55 tys. Większe wpływy z PIT pozwo-
lą nam zrekompensować znacznie niższe 
wpływy z subwencji oświatowej.

Jedną z głównych inwestycji realizowanych w 2017 roku w powiecie leszczyń-
skim ma być modernizacja ul. Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach.
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