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Powiat leszczyński wyda w 2022 r. na inwestycje aż 43 proc. swojego budżetu. Pieniędzy na nie nie trzeba będzie jednak pożyczać, 
gdyż deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z oszczędności z lat poprzednich.

Według prognoz podczas 
tworzenia budżetu na rok 2022 
wydatki na inwestycje miały 
wynieść ok. 30 proc. budżetu, 
jednak uzyskane w ciągu roku 
dofinansowania do kolejnych 
inwestycji zwiększyły wartość 
przedsięwzięć do 43 proc. Obec-
nie planowane wydatki powiatu 
leszczyńskiego wzrosły do bli-
sko 81,5 mln zł, a planowane 
dochody to niespełna 60 mln zł.

Każda inwestycja wymaga 
własnego udziału, a to przy ogra-
niczonych dochodach w konse-
kwencji powoduje wzrost de-
ficytu w budżecie. W tym roku 
osiągnął on już 21,5 mln zł, jed-
nak samorząd nie będzie musiał 
sięgać po kredyty, ponieważ po-
trzebna kwota była w powiato-
wej kasie, jako oszczędności z lat 
poprzednich. Powiat leszczyński 
pozostaje więc od wielu już lat 
bez zadłużenia, czym pochwalić 
się może tylko kilka samorządów 
powiatowych w Polsce.

Tegoroczny, bardzo proin-
westycyjny budżet, zbliży się 
do tych rekordowych, kiedy 
w roku 2017 r. samorząd zain-
westował 54 proc. wszystkich 
wydatków, a w 2018 r. wskaźnik 
ten wyniósł 61 proc. Takie wy-
niki stawiają powiat leszczyń-
ski w ścisłej czołówce w Pol-
sce. W ubiegłym roku sklasyfi-
kowany został na piątym miej-
scu, a w latach 2019-2020 wy-
grał w rankingu najbardziej 
proinwestycyjnych powiatów 
opracowanego przez magazyn 
Wspólnota.

W tym roku w powiecie re-
alizowano trzy duże inwestycje. 
Dokończono rozłożoną na dwa 
lata przebudowę 2,3-kilometro-
wego odcinka drogi powiato-
wej przez Kłodę, od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 309 

do wiaduktu drogi ekspresowej 
S5. W ramach modernizacji po-
wstała również ścieżka rowero-
wa i nowe chodniki.

Choć termin zakończenia bu-
dowy minie dopiero w listo-
padzie, firma Strabag wyko-
nuje już końcowe prace przy 
przebudowie drogi powia-
towej Osieczna – Łoniewo 
– Kąkolewo. W ramach tej inwe-
stycji zbudowane zostało rondo 
na skrzyżowaniu dróg w kierun-

ku Osiecznej, Kąkolewa, Dobra-
myśli i Grodziska.

Także przed terminem Stra-
bag zakończy modernizację 
2,6-kilometrowego odcinka 
ul. Mórkowskiej, która łączy Wil-
kowice z drogą krajową nr 309. 
W ramach tej inwestycji na części 
tego odcinka wybudowano chod-
niki i ścieżkę rowerową.

Ponadto w tym roku ruszy 
warta aż 19,4 mln zł przebudowa 
3,7 km drogi powiatowej Osiecz-

na – Goniembice. Powiat podpi-
sał już umowę na realizację tego 
zadania z firmą Colas Polska. 
Główna część tej inwestycji zre-
alizowana zostanie w roku 2023.

Sporym wydatkiem w 2022 r. 
była także modernizacja i budowa 
10 przejść dla pieszych w newral-
gicznych lokalizacjach na terenie 
wszystkich siedmiu gmin powia-
tu. Powstały także nowe odcinki 
chodników, wyremontowano ko-
lejne odcinki dróg przez podwój-

ne powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni, wybudowano również 
w Boszkowie kolejną wiatę dla 
rowerzystów. Z myślą o inwesty-
cjach na kolejne lata zainwesto-
wano również w projekty przebu-
dowy następnych odcinków dróg 
powiatowych.

Większość inwestycji w po-
wiecie realizowana jest z ze-
wnętrznym dofinansowaniem 
oraz finansowym wsparciem 
gmin. (JAC)

Rośnie liczba powiatowych inwestycji

 Fot. J. Kuik
▲ W ramach przebudowy drogi powiatowej Osieczna - Łoniewo- Kąkolewo powstało rondo na skrzyżowaniu dróg w kierunku Osiecznej, Kąkolewa, 
Dobramyśli i Grodziska. 

Radny Jan Sobczak w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada drugą kadencję. Jako mieszkaniec 
Pawłowic w samorządzie reprezentuje gminy Krzemieniewo i Osiecznę.

Jan Sobczak pierwsze samorzą-
dowe doświadczenie zdobył bę-
dąc przez jedną kadencję radnym 
gminy Krzemieniewo. W wybo-
rach do samorządu powiatowe-
go wystartował po raz drugi z li-
sty Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Z zawodu jest rolnikiem, 
ale przed kilku laty przekazał 
gospodarstwo synowi Danielo-
wi. Teraz jest dla niego wspar-
ciem, wykonując drobne prace 
w blisko 30-hektarowym gospo-
darstwie (15 hektarów własnych 

gruntów). Pierwotnie gospodar-
stwo nastawione było na hodowlę 
trzody chlewnej, jednak koniunk-
tura zmusiła do ograniczenia po-
głowia i rozwinięcia hodowli by-
dła. Pan Jan swoje zawodowe do-
świadczenie wykorzystuje w pra-
cach Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa i Ochrony Środowiska, której 
jest członkiem. Ponadto jest wice-
przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Jako przewodniczący zarzą-
du Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych w Lesznie dba o pra-
widłową współpracę ponad 20 
spółek wodnych z samorząda-
mi gmin, na terenie których one 
działają. Także samorząd po-
wiatu docenia ważną społecznie 
działalność związku i co roku 
finansuje część prac konserwa-
cyjnych rowów melioracyjnych.

– Pomimo dużej różnorod-
ności politycznej w radzie, jako 
radni potrafimy doskonale się 
porozumieć w wyborze najważ-
niejszych inwestycji do realiza-

cji – podkreśla radny Jan Sob-
czak. – Główne zadania mają 
na celu poprawę standardu 
dróg. Jesteśmy zadowoleni z du-
żej liczby realizowanych inwe-
stycji, a nasze opinie potwier-
dzają rankingi sytuujące po-
wiat leszczyński w tym zakresie 
w krajowej czołówce.

Jan Sobczak wraz z żoną Be-
atą mają syna Daniela oraz córki 
Natalię i Patrycję oraz sześcio-
ro wnucząt.  
 (JAC)

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego

▲ Radny Jan Sobczak

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

 9.2022


