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WNIOSEK
Działając na podstawie §31 Statutu Powiatu Mieleckiego składam wniosek o
dokonanie przesunięć budżetowych w bieżącym budżecie powiatu mieleckiego
służącym zgromadzeniu środków na wsparcie dla rolników z terenu powiatu
mieleckiego, którzy zmuszeni zostali do likwidacji pogłowia trzody chlewnej w
związku z Afrykańskim pomorem świń (ASF). Jednocześnie zwracam się z prośbą
aby w trakcie prac nad budżetem na 2022 r. uwzględnić również środki na
wsparcie dla rolników na rok 2022.
Propozycje przesunięć obejmują następujące pozycje w bieżącym budżecie;
1/ dział 600 Transport i łączność - 50.000,00 zł (w związku z niewykonaniem
zadań zaplanowanych w budżecie),
2/ dział 750 Administracja publiczna - 50.000,00 zł (w związku z likwidacją
jednego stanowiska etatowego członka zarządu powiatu),
3/ dział 801 Oświata i wychowanie - 50.000,00 zł (w związku z brakiem
inwestycji przy IILO na którą planowana kwota to 674.750,00 zł),
4/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000,00 zł (w
związku z brakiem inwestycji „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na
potrzeby starostwa”- na którą planowana kwota to 150.000,00 zł),
Łącznie kwota wsparcia dla rolników wyniosłaby w obecnej transzy 200.000,00 zł.
Wniosek o dokonanie tych przesunięć związany jest z trudną sytuacją rolników
którzy zajmują się hodowlą trzody chlewnej. ASF zbiera żniwo niszcząc dorobek
wielu lat, samorząd powiatu mieleckiego winien wesprzeć rolników finansowo w
tej nadzwyczajnej sytuacji, udzielając wsparcia celowego na rzecz rolników z

terenów gmin objętych ASF. W przyszłorocznym budżecie kwota na
przedmiotowe wsparcia winna być adekwatnie wyższa. Podział środków może być
dokonany przez samorządy gmin powiatu mieleckiego na mocy porozumień
zawartych z samorządem powiatowym.
Proszę o pozytywne zaopiniowanie tego wniosku oraz przeprowadzenie procedury
podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 r., tak aby
na najbliższej sesji rady powiatu mieleckiego ten temat mógłby zostać pozytywnie
załatwiony.
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