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Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Niezwykle emocjonująca sesja Rady
Powiatu Kraśnickiego odbyła się w środę
30 czerwca br. w sali konferencyjnej przy
Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku. W porządku obrad uwzględnione były dwie szczególnie ważne uchwały: w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium za
wykonanie budżetu w 2020 roku dla Zarządu Powiatu Kraśnickiego. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium przy 12 głosach „Za” oraz 7 wstrzymujących. Zgodnie z procedurami podczas
sesji odbyła się dyskusja nad przygotowanym przez Zarząd raportem o stanie powiatu. W trakcie 6-godzinnych obrad Rada
Powiatu zapoznała się również ze sprawozdaniem z realizacji budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz głosowała nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kraśnickiego. Głosowanie przebiegło pomyślnie, choć było poprzedzone
długą, dość emocjonującą dyskusją nad dokumentem jakim jest „Raport o stanie Powiatu Kraśnickiego w roku 2020”.
Wotum zaufania związane jest z wymogiem opracowania i przedstawienia
radnym – raportu o stanie powiatu. Sporządzony dokument obejmuje w szczególności podsumowanie działalności Zarządu
Powiatu w roku poprzednim z uwzględnieniem stopnia realizacji strategii, polityk
i programów oraz uchwał Rady Powiatu
Kraśnickiego. Istotnymi zagadnieniami raportu są szczegółowe dane z wykonanych
przez administrację i jednostki organizacyjne powiatu zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej lub
zleconych innymi ustawami. Nad przed-
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stawionym raportem radni prowadzili dyskusje zarówno na poprzedzających sesję
komisjach, jak i w czasie rozpatrywania
dokumentu podczas sesji.
Absolutorium natomiast stanowi akt
uznania dla prawidłowej działalności finansowej Zarządu Powiatu Kraśnickiego.
To dowód aprobaty ze strony Rady Powiatu Kraśnickiego dla należycie wykonanego
budżetu. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kraśnickiego poprzedzone zostało zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020
rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Podczas XXXIV se-
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sji Rady Powiatu Kraśnickiego uczestnicy
zostali również zaznajomieni z pozytywną
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu oraz usłyszeli wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.
W trakcie dyskusji radni z opozycji
nie kryli zaskoczenia dobrym stanem finansów powiatu w czasie pandemii. Zdumiewająca była także nadwyżka budżetowa sięgająca ok. 15 mln złotych przy założeniach ujemnego wyniku w wysokości
4 161 844,76 zł.
cd. str. 2 >>
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Budżet powiatu uchwalany na 2020
rok zakładał dochody powiatu w kwocie 125
956 756,50 zł, z czego planowane dochody
bieżące wynosiły 109 372 222, 65 zł. Planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16 584 533,00 zł. Budżet powiatu w trakcie jego realizacji w 2020 roku wielokrotnie
był zmieniany zarówno uchwałami Rady
Powiatu Kraśnickiego jak i uchwałami Zarządu Powiatu Kraśnickiego. Na koniec minionego roku zrealizowano dochody budżetu w kwocie 144 861 892,51 zł, z czego kwotę 116 450 804,41 zł stanowiły wydatki bieżące, a dochody majątkowe 28 411 088,10 zł.
Natomiast
wydatki
zakładane w budżecie były w wysokości
130 118 601,26 zł, gdzie bieżące wydatki w kwocie 103 143 847,44 zł a majątkowe 26 974 753,82 zł. Wykonano wydatki
w kwocie 129 622 665,58 zł w tym bieżące
106 314 274,76 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23 308 390,82 zł. Wobec
tego rok 2020 został zamknięty nadwyżką
budżetową w kwocie ponad 15 239 226,93
zł przy zakładanej stracie 4 161 844,76 zł.
Biorąc pod uwagę założenia pierwotnej wersji uchwalonego na 2020 rok

budżetu, przyjętego w grudniu 2019 roku,
gdzie zakładano, że przy zaciągniętym kredycie w wysokości  6 434 341,00 zł  osiągnięty zostanie wynik ujemny, a wydatki
majątkowe będą stanowiły kwotę w wysokości  26 974 753,82 zł i dokonując obecnie porównania z wykonania budżetu, zauważyć możemy, że powiat nie zaciągnął
żadnych zobowiązań finansowych w postaci kredytu, a wynik finansowy zamyka się nadwyżką w kwocie 15 239 226,93
zł, przy czym wydatki majątkowe wyniosły 23 308 390,82 zł, i są o około 3 mln niższe od wstępnych założeń. Należy nadmienić, że zmniejszyło się zadłużenie powiatu do kwoty 21 739520,20 zł, gdzie wstępny
plan zakładał 28 173 861,20 zł. W konsekwencji podjętych działań - przyczyniających się do ograniczenia strat w oświacie
i SP ZOZ – na płaszczyźnie oświaty odnotowano stratę w wysokości 3, 932 795,95 zł,
z czego 1,615 134,86 zł stanowił zwrot na
rzecz Centrum Nauki i Biznesu Żak (dla
porównania gałąź oświaty w poprzednim
okresie otrzymała pond 7 mln zł wsparcia
ze strony powiatu).
Wszelkie działania ukierunkowane są

obecnie na szkoły specjalne, które niestety generują największe straty.
Natomiast szpital uzyskał wynik ujemny
za 2020 rok w wysokości 2 468 646,72 zł.
Poniesiona strata mieści się w kosztach
amortyzacji. Poprzedni wynik to kwota
4,661076,67 zł.
Udzielone poręczenie dla SP ZOZ
przez powiat jest systematycznie spłacane,
zatem powiat nie poniósł wydatków z tego
tytułu i wynosi 11 070 395,60 zł. Dochody
z PIT i CIT w stosunku do ubiegłego roku
były mniejsze o 345 288,89 zł i wyniosły 15
077 137,42 zł. Dotacje celowe z gmin na realizacje inwestycji (drogi, chodniki) 1 554
338,55 zł, zakładano około 2,5 mln zł.
Przedstawione w sprawozdaniu finansowym dane jasno dowodzą, że budżet
został zrealizowany w lepszym stopniu,
niż zakładano na początku – co widoczne
zwłaszcza w pozycji dochodów powiatu.
Można byłoby w tym miejscu podjąć
szereg dyskusji w związku z realizacją prowadzonych inwestycji, niemniej jednak należy zaznaczyć, że już od paru lat nie zaobserwowano tak dobrego wykonania budżetu.
Roman Bijak

Trudna sytuacja kraśnickiego szpitala

30 czerwca Rada Powiatu Kraśnickiego zajmowała się oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatu w ubiegłym
roku budżetowym. Tematem, który powraca
niemalże na każdej sesji jest sytuacja ekonomiczna szpitala powiatowego. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za miniony
rok czytamy, że przychody placówki wynoszą ponad 78 000 000 zł, przy kosztach ponoszonych przez szpital na poziomie ponad
86 000 000 zł. Wyniki pochodzące ze sprzedaży kształtują się ujemnie na poziomie ponad 8 000 000 zł. Nadwyżka przychodów
operacyjnych nad kosztami operacyjnymi sprawia, że wynik nie jest mocno ujemny. Środki finansowe otrzymane na COVID
-19, refundacja rezydentur i wynagrodzeń
z PFRON spowodowały, że ten ujemny wynik finansowy jest w wysokości 2 468 646,72
zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
wyniosły 18 338 298,95 zł. Patrząc na rosnące zadłużenie, a przede wszystkim na stratę
za 2020 rok, jaką zanotował szpital, trudno
zachować spokój. Na dodatek z przyjętego
w ubiegłym roku planu naprawczego w zasadzie nie wiele udało się zrealizować z powodu panującej pandemii. Trudno więc do
końca optymistycznie patrzeć na sytuację finansową szpitala. Niepokryta strata za lata
2008-2012 oraz 2014-2019 wynosi ponad 26
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000 000 zł. Pojawia się zatem pytanie, na które odpowiedź nie jest jednoznaczna: dlaczego efektem zarządzania placówką we wskazanych latach, pomimo okresu stabilizacji,
jest pogarszająca się kondycja finansowa?
Niestety, ale podejmowane obecnie przez
Zarząd Powiatu Kraśnickiego i Dyrekcję
szpitala działania nie są w stanie natych-

miast uzdrowić sytuacji. Wieloletnich błędów w zarządzaniu placówką nie można niestety poprawić w ciągu jednej kadencji. Pozostaje jedynie nadzieja, że sytuacja związana z
pandemią COVID-19 unormuje się i pozwoli na skuteczną realizację planu naprawczego
szpitala, który przyjęły Władze powiatu.
Czy zła sytuacja kraśnickiego szpitala jest efektem braku porozumienia i współpracy między Dyrekcją szpitala a Zarządem
Powiatu? Oczywiście, że nie. Jaka jest zatem przyczyna strat w finansach placówki?
Głównym problemem jest niedoszacowanie
wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz rosnące koszty osobowe placówki. Naturalnie szpital nie jest firmą, której głównym zadaniem jest generowanie zysków, ale placówką z misją ratowania ludzkiego życia i zdrowia, a więc niezależnie od narastających problemów finansowych szpital dalej zobowiązany jest do wypełniania swojej misji na rzecz mieszkańców Powiatu Kraśnickiego.
Roman Bijak
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PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE
POŁOWY VI KADENCJI
Szanowni Państwo!

Miniony rok był dla wszystkich trudnym czasem, zdominowanym przez pandemię COVID-19, jednak
był to także okres bardzo intensywnej pracy Zarządu Powiatu Kraśnickiego. Pomimo przeciwności spowodowanych koronawirusem planowaliśmy, rozpoczynaliśmy i kontynuowaliśmy szereg inwestycji mających
na celu polepszenie infrastruktury całego powiatu. Wszelkie zamierzenia udało się zrealizować dzięki wytrwałej pracy wielu ludzi.
Za nami połowa VI Kadencji Zarządu Powiatu. Zapraszam Państwa do zapoznania z zakończonymi
w ciągu ostatnich miesięcy inwestycjami i zapewniam, że w dalszym ciągu Zarząd Powiatu Kraśnickiego
będzie z ogromną dbałością dążył do poprawy jakości życia i funkcjonowania wszystkich mieszkańców Powiatu Kraśnickiego. Przed nami kolejne miesiące intensywnej pracy!
Andrzej Rolla - Starosta Kraśnicki

Najważniejsze inwestycje VI Kadencji

Modernizacja

Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach

Modernizacja
Domu Dziecka w Kraśniku
Lipiec 2021

1 386 002,63 zł

Dofinansowanie 491 000,00 zł

149 470,08 zł

Modernizacja

Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

Termomodernizacja budynku
ZS nr 1 w Kraśniku

770 000,00 zł

Dofinansowanie 500 762,66 zł

279 150,00 zł
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Termomodernizacja budynku
ZS nr 2 w Kraśniku

Budowa Warsztatów Kształcenia
Praktycznego przy ZS nr 3 w Kraśniku

Termomodernizacja budynku

adminstracyjnego SP ZOZ w Kraśniku

2 212 982,84 zł

Termomodernizacja budynku

6 595 324,61 zł

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego
przy ZS nr 3 w Kraśniku

Dofinansowanie 1 195 335,38 zł

1 975 250,49 zł

Montaż zbiornika kriogenicznego
przy SP ZOZ w Kraśniku

Dofinansowanie 110 000,00 zł

Dofinansowanie 999 292,15 zł

Dofinansowanie 3 000 000 zł

Dofinansowanie 685 069,49 zł

Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku

Budowa Środowiskowego Centrum Wsparcia

Rozwój Szkolnictwa Zawodowego

Zakup wyposażenia Warsztatów Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 3 w Kraśniku
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993 105,67 zł

Dofinansowanie 510 779,71 zł

1 706 933,66 zł

137 760,00 zł

17 071 427,06 zł

Dofinansowanie 16 360 020,23 zł

7 057 483,95 zł

Dofinansowanie 6 351 735,55 zł

facebook.com/powiatkrasnicki

Modernizacja budynków przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie
Domku „pod Kasztanem” i Warsztatów Terapii Zajęciowej

1 397 000,00 zł

Dofinansowanie 1 360 940 zł

Najważniejsze inwestycje drogowe

Droga powiatowa 2724L
Ostrów – Rudnik

Droga powiatowa 2251L
Zalesie – Białowoda

Droga powiatowa 2721L
Kraśnik – Mikulin
powiatkrasnicki.pl

1 330 931,06 zł

Dofinansowanie 665 465,00 zł

Droga powiatowa 2701L
Dzierzkowice - Księżomierz

3 636 980,94 zł

Dofinansowanie 1 799 560,00 zł

999 402,74 zł

Droga powiatowa 2714L
Gościeradów – Salomin

Dofinansowanie 1 305 643 zł

1 138 629,66 zł

Droga powiatowa 2713L
Borów – Zaklików

Dofinansowanie 334 277,55 zł

Dofinansowanie 709 624,30 zł

Dofinansowanie 910 903,00 zł

1 659 055,70 zł

665 255,11 zł

5

Drogi powiatowe 2732L i 2731L
Majdan Grabina – granica powiatu

7 792 759,55 zł

Dofinansowanie 5 702 748,00 zł

268 204,17 zł

Droga powiatowa 2622L
Majdan Bobowski

Dofinansowanie 134 102,00 zł

Droga powiatowa 2718L
Trzydnik – Potoczek

Dofinansowanie 1 474 645,00 zł

Droga powiatowa 2631L
Ratoszyn – Wierzbica

Droga powiatowa 2700L
Urzędów – Boby
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Droga powiatowa 2289L
Przebudowa mostu w Zakrzówku

Droga powiatowa 2738L
Brzozówka – Blinów Pierwszy

2 982 354,41 zł

Droga powiatowa 2289L

929 033,69 zł

Droga powiatowa 2745L
Kraśnik, Aleja Tysiąclecia

Dofinansowanie 464 516,00zł

5 384 785,09 zł

Dofinansowanie 3 769 412,00 zł

Strzyżewice–Zakrzówek–Sulów–Blinów–Polichna

Droga powiatowa 2721L
Podlesie

1 669 314,12 zł

Dofinansowanie 834 657,06 zł

39 717,23 zł

5 768 312,33 zł

Dofinansowanie 3 460 000 zł

6 112 616,88 zł

Dofinansowanie 3 667 570,00 zł

543 104,51 zł

Dofinansowanie 64 850,00 zł
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Mieszkańcy Kraśnika uczcili 62. rocznicę
walki o kościół w Kraśniku Fabrycznym
W niedzielę 27 czerwca br. odbyły
się niezwykle skromne uroczystości związane z 62. rocznicą walki o krzyż i kościół
w Kraśniku Fabrycznym. Po Mszy świętej
nastąpił przemarsz na ul. kard. Wyszyńskiego, gdzie delegacje złożyły wiązanki
pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów minionych wydarzeń.
Od 1957 r. odprawiano w Kraśniku
Fabrycznym nabożeństwa polowe przy prowizorycznym krzyżu dla tysięcy wiernych
wspólnie wypełniających praktyki religijne. Rodzice dzieci mających  przystąpić do
pierwszej komunii w 1959 roku chcieli, by uroczystość odbyła się na miejscu. Niezbędne jednak było zadaszenie nad ołtarzem, w związku z czym
ludzie sami zorganizowali materiały
i chcieli je wykonać. Ówczesne władze uznały to za podwaliny kościoła i
wszystko zarekwirowali. Od tego zaczęła się walka ludzi o kościół w Kraśniku Fabrycznym. Dnia 26 czerwca
1959 roku budynek komisariatu milicji i Rady Narodowej otoczyło kilkudziesięciu mieszkańców Kraśnika. Wzburzony tłum krzyczał, śpiewał pieśni religijne i skandował hasła: „Oddajcie, co wzięliście!”.
W czasach stalinowskich
władze usiłowały uczynić z Kra-

śnika wzorcowe miasto. Liczyły na to, że
klasa robotnicza potrzebuje tylko czegoś
dla ciała jak stadion, dom kultury, czy restauracje. Jednak mieszkańcy Kraśnika
Fabrycznego potrzebowali czegoś więcej - dla pogłębiania duchowości. Protesty
w Kraśniku Fabrycznym były pierwszymi
w okresie gomułkowskim wystąpieniami
ludności przeciwko zaostrzającej się polityce władz PRL wobec Kościoła katolickiego. Był on postrzegany jako wrogi wobec
państwa socjalistycznego, dlatego też próbowano ograniczyć jego wpływ na wycho-

wanie młodzieży i zlikwidować różne formy kultu religijnego w życiu publicznym.
Można by zapytać, czy dzisiaj po 62
latach nie powraca ten sam temat? Ludzi
chce się wyrugować z Kościoła lewackimi
doktrynami w imię jakiejś nowoczesności?
W tamtym okresie społeczeństwo miało
odwagę upomnieć się o swoją wiarę, kulturę i tradycję - mimo czekających represji. Nie bacząc na prześladowania mieszkańcy skutecznie obronili symbol wiary, a
jak my dzisiaj to czynimy?  Czy nie zapomnieliśmy że, ,,Bez Boga ani do proga”?
Bywa czasami tak, że ludzie boją się
zaprosić Pana Boga do swojej rodziny, bo pozornie mogą coś stracić, narazić się na ośmieszenie, na
opinię, że jest się zacofanym, że to
nie na te czasy. Lewacka polityka
zaczyna być dominująca, jak w dążeniach władz z lat pięćdziesiątych.
Od 1999 roku z inicjatywy Akcji Katolickiej w Kraśniku stoi krzyż upamiętniający minione wydarzenia.
Budowa kościoła rozpoczęła się jesienią 1978 roku kilkaset metrów
dalej. Szkoda, że to wydarzenie zostało tak mocno spłycone i przeszło
bez większego echa wśród lokalnej
społeczności.
Roman Bijak

ŻOŁNIERZE POCHOWANI W URZĘDOWIE UHONOROWANI!
3 lipca na cmentarzu parafialnym w Urzędowie odbyła się uroczystość uhonorowania grobów poległych
żołnierzy Odznaką Rozpoznawczą
Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej
Generała Stanisława Maczka.
Przy wojskowej asyście honorowej
Kompanii Reprezentacyjnej 10. Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa zostały pośmiertnie uhonorowane mogiły
żołnierzy spoczywających na ziemi urzędowskiej: śp. sierż. Karola Rolli – Żołnierza Pierwszego Pułku Pancernego 1.
Polskiej Dywizji Pancernej oraz śp. Mikołaja Niecia - Żołnierza 24. Pułku Ułanów 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
Podczas uroczystości Powiat Kraśnicki reprezentował Starosta Andrzej
Rolla, a w samym wydarzeniu udział wzięli między innymi: ks. kmdr w st. spocz.
Janusz Bąk, gen. bryg. Rafał Kowalik
- Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, Burmistrz Urzę-
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dowa Paweł Dąbrowski, ks. Andrzej
Woch - Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie, prof. Marian Surdacki
- Prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej oraz Rodziny Ułanów, których groby uhonorowano.
- Kultywowanie pamięci o Bohaterach jest
naszym patriotycznym obowiązkiem, dzięki ich heroicznej walce możemy dziś żyć
w niepodległej Polsce. Dziękuję Panu Michałowi Kuśmiderskiemu za organizację
tych uroczystości, które wzruszają nasze
serca i napełniają nas dumą. Jestem dumny jako urzędowianin, że ci wielcy bohaterowie są pochowani na ziemi urzędowskiej.
Cześć ich pamięci! - mówił w swoim przemówieniu Starosta Andrzej Rolla.
Ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk,
zwracając się do żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,
podkreślił, że swoją postawą kontynuują
nie tylko wojskowe tradycje, ale są także symbolem męstwa i honoru żołnierzy

generała Maczka, przypominając o obowiązku pamięci o poległych i zmarłych
żołnierzach.
- Troska i pamięć o dobre imię lokalnych
patriotów, bohaterów walki o wolną Polskę jest naszym najwyższym obowiązkiem. Cieszę się, że jako Burmistrz, ale
przede wszystkim urzędowianin mogę
dzisiaj z dumą uczestniczyć w uhonorowaniu grobów wybitnych żołnierzy, ludzi
honoru, rodowitych urzędowian - mówił
Burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski.
W trakcie uroczystości po odsłonięciu odznak odmówiono modlitwy za
zmarłych, a przybyłe delegacje złożyły symboliczne kwiaty na grobach i zapaliły znicze. Pomimo deszczowej aury
uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Urzędowa, którzy swoim uczestnictwem chcieli oddać należny szacunek
i pokazać, że nie jest im obojętna pamięć o bohaterach.
Marcin Nastarowicz
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ŚWIĘTO 24. PUŁKU UŁANÓW KRAŚNICKICH
Przed dawną wartownią ułańską,
a obecnym Urzędem Stanu Cywilnego
w Kraśniku rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta 24. Pułku Ułanów w Kraśniku, w których uczestniczył Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Dubiel wraz z Radnym Powiatowym Ryszardem Irackim.
- To niezwykłe święto jest piękną tradycją,
w której oddajemy hołd należny wszystkim
bohaterskim żołnierzom. Ułani są nierozłącznie związani ze współczesną historią
Kraśnika i Powiatu Kraśnickiego. Mamy
ogromny obowiązek kultywować pamięć
o nich i przekazywać ją następnym pokoleniom. To żywa lekcja historii, przed
którą powinna stawać młodzież. Nie możemy myśleć o przyszłości, którą tworzyć
będą nowe pokolenia młodych ludzi, bez
pamięci o przeszłości, trudnej historii naszej kochanej Ojczyzny - podkreślił podczas pułkowych uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Dubiel.
4 lipca podczas drugiego dnia pułkowego święta Starosta Kraśnicki An-

drzej Rolla odwiedził Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie,
a następnie uczestniczył we Mszy świętej
w intencji poległych i zmarłych Ułanów,
odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

- Było mi bardzo miło, że podczas pułkowego święta mogłem zwiedzić muzeum
w towarzystwie Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dywizji Andrzeja Reudowicza, Dowódcy 10. Brygady
Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, gen. broni
Rafała Kowalika oraz gen. brygady Jarosława Górowskiego, który dowodzi 1. Warszawską Brygadą Pancerną. Wszystkich,
którzy jeszcze nie zwiedzili muzeum po
jego przebudowie zachęcam do odwiedzin
– mówił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Po uroczystej celebrze delegacje
oddały hołd, składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci
Ułanów. Powiat Kraśnicki reprezentowali:
Starosta Andrzej Rolla, Członek Zarządu
Powiatu Roman Bijak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Dubiel i Radny Powiatowy Ryszard Iracki. Po oficjalnej części
uroczystości odbyły się pokazy szwadronów kawalerii konnej i prezentacja dwóch
czołgów: Leopard 2 A4 i Leopard 2 A5.
Marcin Nastarowicz

DOBRE INFORMACJE DLA SAMORZĄDÓW II Forum Regionów
Trójmorza

Ważne inwestycje w całej Polsce zostaną dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki funduszom samorządy będą mogły zrealizować inwestycje infrastrukturalne, kulturalne czy społeczne. 1 lipca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas
którego samorządowcy z terenu województwa lubelskiego poznali założenia Programu. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pan
Paweł Nierada i Dyrektor Regionu BGK
Pan Tomasz Bembenek. Powiat Kraśnicki
reprezentował Starosta Pan Andrzej Rolla.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa
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forma wsparcia inwestycji realizowanych
przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje
we wszystkich regionach Polski, wesprzeć
rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków - mówił po spotkaniu Starosta Andrzej Rolla, który korzystnie ocenia rządową propozycję.
Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji
środków poniesionych na inwestycje m.in.
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
modernizację źródeł ciepła na zero emisyjne i gospodarowanie odpadami, inwestycje
społeczne, np. żłobki czy ścieżki rowerowe.
Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej
edycji potrwa do końca lipca.
Źródło: www.lublin.uw.gov.pl

29 i 30 czerwca br. w stolicy województwa lubelskiego odbył się Samorządowy
Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów
Trójmorza. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło łącznie ponad 700 osób. Wśród 81 panelistów znaleźli się liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, dyplomaci, a także
przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W ramach 18 paneli poruszono
tematy dotyczące sektorów kluczowych dla
rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki:
dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, turystyki czy współpracy międzyregionalnej
obszaru Inicjatywy Trójmorza. W kongresie
uczestniczył również Starosta Kraśnicki Pan
Andrzej Rolla. Zebranych gości powitał Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, a uroczystość oficjalnie
otworzył Prezydent RP Andrzej Duda, którego obecność była doskonałą okazją do wręczenia Honorowej Nagrody Samorządowego
Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza. Prezydent otrzymał wyróżnienie za szczególne zasługi w zakresie tworzenia i rozwijania Inicjatywy Trójmorza.
Michał Lenartowicz. Źródło:www.lubelskie.pl
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