
23.12.2020-4.01.2021 Nr 51/3037

Radni powiatu leszczyńskiego z projektem budżetu samorządu na rok 2021 

zapoznali się podczas posiedzeń wszystkich komisji rady i zaopiniowali go 

jednomyślnie pozytywnie. Także jednomyślnie uchwalili go na wczorajszej 

sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego.

Dołożono z oszczędności
Przyszłoroczne dochody powiatu 

leszczyńskiego zaplanowano w kwocie 
44.822.748 zł, natomiast przewidywa-
ne wydatki mają wynieść 49.626.375 zł,
czyli o 4.803.627 zł więcej. Na po-
krycie powstałego deficytu wyko-
rzystane będą oszczędności uzyska-
ne w latach ubiegłych. Warto podkre-
ślić, że powiat leszczyński od 2014 r.
nie posiada żadnego zadłużenia. 

Najważniejsze inwestycje
Z powiatowej kasy na inwesty-

cje w 2021 roku przeznaczono blisko
8,5 mln zł. Większość z nich uzyska-
ło zewnętrzne dofi nansowania. Naj-
kosztowniejszym - za 3,2 mln zł - 
zadaniem będzie przebudowa drogi 
powiatowej od skrzyżowania z dro-
gą krajową nr 12 do ronda w Krze-
mieniewie (dofi nansowanie z PROW 
2014-2020). Budowa dróg dla ro-
werów na terenie gminy Święcie-
chowa w ramach zadania ogranicze-
nie niskiej emisji na terenie Aglome-
racji Leszczyńskiej kosztować bę-
dzie ok. 985 tys. zł. Około 2,6 km
nowych rowerowych traktów połą-
czy ścieżkę kończącą się za wiaduk-
tem nad S5 pod Wilkowicami z ron-
dem w Święciechowie i ze ścieżką za 
Święciechową w kierunku Gołanic. 

Z dotacji z Funduszu przeciwdziała-
nia COVID-19 przebudowane zostaną: 
droga w Henrykowie oraz droga Górka 
Duchowna – Targowisko (na oba zadania 
zaplanowano po 1 mln zł). Za 315 tys. zł
kontynuowana będzie cyfryzacja zaso-
bów geodezyjnych i kartografi cznych po-
wiatu leszczyńskiego wraz z rozbudową 
e-usług (dofi nansowanie z WRPO 2014-

2020). Ponadto w projekcie budżetu ujęte 
zostały: przebudowa kolejnych obiektów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Rydzynie celem dostoso-
wania do przepisów przeciwpożarowych 
(973 tys. zł), zakup ciągnika rolniczego 
na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 
(350 tys. zł), modernizacja budynku sta-
rostwa przy Alejach Jana Pawła II 23 
w Lesznie (460 tys. zł), zakup radarów 
do pomiaru prędkości przy drogach po-

wiatowych (100 tys. zł), budowa chodni-
ków w Maruszewie (50 tys. zł), Robczy-
sku (25 tys. zł) i na ul. Jesiennej w Dłu-
gich Starych (100 tys. zł).

Szansa na więcej inwestycji
Powiat leszczyński w roku 2019 

i 2020 (zestawienie trzyletnie) zajmo-
wał pierwsze miejsca w kraju pod wzglę-
dem inwestowanych kwot w przelicze-
niu na mieszkańca. W minionych la-
tach zdarzało się, że przeznaczał na 
nie ponad 50, a nawet ponad 60 proc.
swojego budżetu. Projekt budżetu na 

rok 2021 zakłada przeznaczenie na nie 
17 proc. Jest jednak szansa, że inwesty-
cji w przyszłym roku będzie więcej, je-
żeli powiat uzyska dofi nansowania na 
kolejne projekty. Na rozpatrzenie cze-
kają trzy wnioski o dofi nansowanie: 
przebudowy drogi w Kłodzie, prze-
budowy drogi Osieczna – skrzyżowa-
nie dróg w kierunku Kąkolewa, Łonie-
wa, Grodziska i Dobramyśli oraz dru-
gi etap przebudowy dachów obiektów 

SOSW Rydzyna. Jeszcze w grudniu sa-
morząd planuje złożyć trzy nowe wnio-
ski o dotacje na przebudowy dróg: od 
drogi wojewódzkiej nr 432 w Wojno-
wicach do granicy powiatu leszczyń-
skiego oraz drogi (ul. Mórkowska) na 
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 
do skrzyżowania z drogą powiatową 
w Wilkowicach, a także przebudowę 
obiektów SOSW Rydzyna. Zadania te 
zostaną w wprowadzone do budżetu 
na 2021 rok tylko w przypadku uzy-
skania dotacji. (JAC)

Budżet na rok 2021
znów proinwestycyjny

▲  Przebudowa ul.  Dworcowej w Krzemieniewie jest największą  inwestycją  zaplanowaną
na rok 2021. Będzie dotowana z PROW i współfi nansowana przez powiat leszczyński i gminę Krzemieniewo.

W 2021 r. mieszkańcy powiatu leszczyńskiego będą 

mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej już we 

wszystkich gminach. Do funkcjonujących w ub. r. punktów 

w Krzemieniewie, Rydzynie, Lipnie, Włoszakowicach 

i Święciechowie dodano lokalizacje w Osiecznej i Wijewie.

Za organizację nieodpłatnej pomocy 
prawnej w powiecie leszczyńskim od-
powiada starosta leszczyński. Zgodnie 
z ustawą o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej usługi te są 
świadczone każdej osobie fi zycznej, któ-
ra złoży oświadczenie, że nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Porady w ramach nieodpłat-
nej pomocy prawnej świadczą adwoka-
ci i radcowie prawni wyznaczeni przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Pozna-
niu, Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Poznaniu oraz zatrudnieni przez or-
ganizację pozarządową Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Infor-
macja, Rozwój” w Górze, która wygra-
ła konkurs na prowadzenie punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej w powiecie 
leszczyńskim w 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna udziela-
na będzie w następujących miejscach:

Krzemieniewo
w piątki w godz. 12-16 oraz w śro-
dy w godz. 8-12 (Urząd Gminy Krze-
mieniewo, ul. Dworcowa 34), 

Lipno
w czwartki w godz. 14-18 oraz w
piątki w godz. 11-15.30 (Gminny 
Ośrodek Kultury w Lipnie, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 7), 

Osieczna
w czwartki w godz. 8-12 (Urząd 

Gminy Osieczna, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 6), 

Rydzyna
we wtorki w godz. 12-16 (SOSW 
Rydzyna, Plac Zamkowy 2),

Święciechowa
w poniedziałki w godz. 8-12 (Urząd 
Gminy Święciechowa, ul. Ułań-
ska 4),

Wijewo
w środy w godz. 12-16 (Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wijewie,
ul. Parkowa 1), 

Włoszakowice
w poniedziałki w godz. 8-12 oraz 
we wtorki w godz. 11-15.30 (Urząd 
Gminy Włoszakowice, ul. Kurpiń-
skiego 29)

W celu uzyskania nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego należy skon-
taktować się ze Starostwem Powiato-
wym w Lesznie: tel. 65 529-68-01 w po-
niedziałki w godz. 8-16, a od wtorku 
do piątku w godz. 7-15 lub mailowo:
starostwo@powiat-leszczynski.pl. 

W związku z zagrożeniem epide-
micznym starosta leszczyński zawiesił 
do odwołania działalność punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej w powie-
cie leszczyńskim. W tej sytuacji z po-
rad prawnych można skorzystać wy-
łącznie telefonicznie lub korzystając 
z poczty elektronicznej. (JAC)

Nieodpłatna pomoc
prawna w powiecie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku
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Budżet powiatu leszczyńskiego
na 2021 rok

dochody 44.822.748 zł

wydatki 49.626.375 zł

deficyt  
4.803.627 zł

(zostanie sfinansowany 
z nadwyżki z lat ubiegłych)

inwestycje 8.498.200 zł
(17 proc. wydatków)
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