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WPROWADZENIE

Budżet na rok 2010 stanowił owoc kompromisu pomiędzy społecznie
uzasadnionymi i zrozumiałymi oczekiwaniami mieszkańców w zakresie wzmacniania
pozytywnych tendencji w rozwoju miasta, a faktycznymi możliwościami finansowymi
Miasta. Realizacja budżetu w roku 2010 podporządkowana była najważniejszemu
celowi, jaki postawiono sobie na etapie jego planowania, a więc utrzymaniu dynamiki
rozwoju zapewniającej sukcesywną poprawę warunków życia Leszczynian.

Budżet w roku 2010 został zamknięty kwotą 263.688.343,22 zł po stronie
dochodów i 286.459.794,37 zł po stronie wydatków. Zadłużenie miasta w minionym
roku wyniosło 126.985.100 zł, co było konsekwencją konieczności równoważenia
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Wydatki majątkowe w kwocie 62.822.980,64 zł przyczyniły się do dalszego
rozwoju społeczno-gospodarczego Leszna i wpłynęły na sytuację na rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy wydał w 2010 roku 11.914.900 zł na różne formy aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki temu pomoc otrzymało 2.167 bezrobotnych.
Budżet miasta w znacznym stopniu zwiększony został przez środki pozyskane
z Unii Europejskiej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu przebudowana zostanie droga
krajowa nr 5 oraz droga wojewódzka nr 323, a także powstanie Inkubator
Przedsiębiorczości.
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zakończonym
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i współfinansowanych ze środków unijnych jest budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani.

Skuteczność samorządu w pozyskiwaniu unijnych funduszy została doceniona
przez autorów opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita” rankingu gmin najlepiej
sięgających po unijne dotacje. Pod względem wykorzystania funduszy z regionalnych
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programów operacyjnych, wśród miast na prawach powiatu, Leszno zajęło pierwsze
miejsce w Wielkopolsce i piąte pośród Wielkopolskich gmin.

Duża

część

podejmowanych

w

minionym

roku

inwestycji

dotyczyła

budownictwa drogowego. Poza tym, miasto inwestowało w budownictwo socjalne,
oświatę, budowę ścieżek rowerowych, budowę i modernizację obiektów sportowych.
Leszno dobrze wykorzystało szansę, jaką daje rządowy program „Moje boisko – Orlik
2012”. W ramach powyższego programu powstały już cztery „orliki”, z czego jeden
został oddany do użytku w 2010 roku Zaangażowanie samorządu w rozwój
nowoczesnej infrastruktury sportowej w mieście oraz poniesione nakłady finansowe
zaowocowały przyznaniem Lesznu w 2010 roku prestiżowego tytułu „Sportowej
Gminy”.

Wiele działań skierowanych było na poprawę warunków pracy i nauki
w leszczyńskich placówkach oświatowych. W roku 2010 został oddany do użytku
nowoczesny budynek Gimnazjum nr 9, przy którym wcześniej powstała hala
sportowa. Zdolni uczniowie leszczyńskich szkół są wspierani przez programy
stypendialne, a także poprzez finansowanie ponadprogramowych zajęć lekcyjnych
oraz innowacyjnych form nauczania. Na stypendia została wypłacona z budżetu
kwota 154.730 zł, natomiast na zajęcia ponadprogramowe 528.204 zł.

Znaczące wsparcie z budżetu otrzymały organizacje pozarządowe, które
opracowują programy i przystępują do konkursów na wykonanie zadań samorządu
w sferze pomocy społecznej, kultury i sportu. Na ten cel z miejskiej kasy
wyasygnowano w 2010 kwotę 4.875.283,91 zł.

Prezydent Miasta Leszna, spełniając swój ustawowy obowiązek, zlecił
18 kontroli wewnętrznych, które zostały przeprowadzone w wydziałach Urzędu
i jednostkach podległych Urzędowi Miasta. Ponadto, w 2010 roku audytor
wewnętrzny zrealizował 6 audytów oraz przeprowadził czynności sprawdzające.
Konsekwencją

tego

było
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usprawnienie i usunięcie uchybień w działaniach Urzędu Miasta i jednostkach
podległych.
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Działalność samorządu poddana była również kontrolom zewnętrznym.
W 2010 roku 1 kontrolę przeprowadziła IDEA-AUDYT Sp. z o.o. w Poznaniu.
Dwukrotnie kontrolę przeprowadził Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, a także
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu. Ponadto, w minionym roku miało
miejsce 6 kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jedna
kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, jedna kontrola przeprowadzona
przez

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

w

Rawiczu

oraz

jedna

kontrola

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.
W 2010 roku zakończona została kompleksowa kontrola budżetu za 2008 rok przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodatkowo kontrole przeprowadzała Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej.

Mając na uwadze wszystkie zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu
informacje można stwierdzić, że budżet w roku 2010 był zaplanowany realnie. Jego
realizacja zapewniała zarówno zrównoważony rozwój miasta, jak i właściwe
wykonywanie zadań przez jednostki samorządowe i, co najważniejsze, poprawiły
warunki życia mieszkańców Leszna.

Leszno, dnia 31 marca 2011 r.
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