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Prawie 1,5 miliarda złotych w 2020 roku. Kolejny
rekordowy budżet Opola
Budżet Opola w 2020 rok będzie wynosił prawie półtora miliarda złotych. 457 milionów ratusz
chce przeznaczyć na inwestycje. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział, że pomimo
ciężkiej sytuacji gospodarczej, chce utrzymać tempo rozwoju miasta.
- Część inwestycji jest przeniesiona z bieżącego roku, jedną z nich jest budowa centrum
przesiadkowego i modernizacja skrzyżowania przy dworcu Opole Wschodnie - mówi Arkadiusz
Wiśniewski, prezydent Miasta Opola. - Sporo środków idzie na ochronę środowiska, są to centra
przesiadkowe, inwestycje w autobusy. Budowa Opola Głównego ma wynieść 26 milionów, a prace
mają ruszyć na początku przyszłego roku. Uzbrajamy też tereny inwestycyjne, w tym wypadku
poprawiamy infrastrukturę osiedla przemysłowego Metalchem. Zakładamy, że ruszy budowa
Centrum Usług Publicznych przy ulicy Plebiscytowej. Powstanie hala gimnastyczna przy PSP
numer 11. Na osiedlu Armii Krajowej chcielibyśmy zorganizować dla mieszkańców wodny plac
zabaw.
Na kształt budżetu wpłynęły takie czynniki jak wzrost pensji minimalnej, podwyższone
wynagrodzenia dla nauczycieli i kończące się środki europejskie. Deficyt w 2020 roku ma wynieść
ponad 190 milionów złotych.
- Planujemy go pokryć z wolnych środków lat ubiegłych, szacujemy na dziś, że wynoszą one około
20 milionów złotych. 700 tysięcy złotych to będzie zwrot pożyczki opolskiego TBS-u, a około 172
milionów złotych to nowe pożyczki na rynku krajowym, bądź zagranicznym - mówi Renata
Ćwirzeń-Szymańska, skarbnik Miasta Opola.
Projekt przyszłorocznego budżet został dzisiaj (15.11) podpisany przez prezydenta i będzie
przedstawiony radnym na najbliższej sesji (28.11).
Miasto w budżecie na 2020 rok ujęło wydatki w kwocie 417 milionów złotych na transport i
łączność, na oświatę i wychowanie ma być przekazane 377 milionów złotych. Kolejne pieniądze
wydane zostaną przy sektorze społecznym w kwocie 262 milionów złotych, gospodarka
komunalna otrzyma 125 milionów złotych. Administracja publiczna to 75 milionów złotych, kultura
fizyczna dostanie 52 miliony złotych. Gospodarka mieszkaniowa zostanie dofinansowana w
kwocie 46 milionów złotych, a kultura 26 milionów złotych. Bezpieczeństwo publiczne i ogród
zoologiczny otrzyma kolejno 26 i 20 milionów złotych. Działalność usługowa i obsługa długu
publicznego to 10 milionów złotych.

