(Ciąg dalszy ze str.3)
Po kilku latach zwiększonego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie gminy i znacznym pozyskaniu
środków unijnych przyjęto założenie o zwiększeniu środków finansowych na spłatę zobowiązań i deficytu
budżetowego w 2013 roku i latach kolejnych. Dzięki działaniom wójta i pracowników Urzędu Gminy przy akceptacji
Rady gminy wykorzystaliśmy szansę rozwoju gminy. Nasza gmina jest w czołówce gmin województwa łódzkiego w
zakresie pozyskania środków unijnych. Sami Państwo widzicie jak przez kilka ostatnich lat zmienił się krajobraz naszej
gminy. Przybyło nowych dróg i chodników, powstały nowe budynki, wypiękniały szkoły , poprawiła się służba
zdrowia. Wszystko to oczywiście wymagało uruchomienia dodatkowych kredytów jako udział własny gminy. Bez
takiego działania nie udało by się tego dokonać, gdyż nie posiadamy na terenie gminy jakiegoś inwestora
strategicznego. Corocznie budżet gminy oprócz Rady podlega szczegółowej ocenie powołanego do tego celu organu
kontrolnego, którym jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Kompetentni urzędnicy państwowi z odpowiednimi
kwalifikacjami księgowo-rachunkowymi corocznie pozytywnie opiniowali stan budżetu gminy Wielgomłyny . Zatem
uważam, że budżet ma się dobrze.
- Co chciałby Pan powiedzieć na koniec czytelnikom „ BIULETYNU”
Korzystając z okazji naszej rozmowy chciałbym podziękować w imieniu własnym i całej Rady Gminy za
współpracę z panem Wójtem gminy Bogdanem Witaszczykiem, pracownikami Urzędu Gminy , dyrektorami szkół,
kierownikami jednostek organizacyjnych gminy , sołtysami , kierownikami zakładów przemysłowych i mieszkańcami
gminy. Jesteśmy w przededniu nowych wyborów samorządowych. Gorąco zachęcam do licznego udziału przy urnach i
prawidłowych osobistych wyborów . To od Państwa zależy kto uzyska nowy mandat zaufania w służbie samorządowej.
- Dziękuję za rozmowę.
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głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach

od godz. 7.00. do godz. 21.00.

każdy wyborca obowiązkowo powinien posiadać przy sobie
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), gdyż przed
wydaniem kart do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy
na podstawie dowodu osobistego
- każdy wyborca może otrzymać 4 rodzaje kart do głosowania:
- karta do głosowania w wyborach do Rady Gminy kolor biały
- karta do głosowania w wyborach na Wójta Gminy kolor różowy
- karta do głosowania w wyborach do Rady Powiatu kolor żółty
- karta do głosowania wyborach do Sejmiku Województwa kolor niebieski
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