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Protokół z konsultacji społecznych Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Wprowadzenie

W dniach 7.11.2020 r. oraz 9.11.2020 r. na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin
nr 545/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok przeprowadzone zostały konsultacje
z mieszkańcami Miasta Szczecin.

1. Przedmiot raportu

Przedmiotem niniejszego Raportu jest informacja z przebiegu procesu konsultacji
oraz prezentacja zgłoszonych do projektu budżetu na rok 2021 uwag i opinii przez
mieszkańców Szczecina.

2. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych było poinformowanie mieszkańców Szczecina o kształcie
istotnego dla Miasta dokumentu – projektu budżetu, w tym także o jego założeniach
oraz zebranie opinii i uwag do projektu, tak, aby dostosować go jak najlepiej do potrzeb
mieszkańców.

3. Przebieg konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na rok 2021 r. zostały przeprowadzone
za pomocą następującego narzędzia dialogu społecznego:

Ze względu na sytuację panującej pandemii koronawirusa COVID-19 spotkania
z mieszkańcami odbyły się w dniach 7.11.2020 r. oraz 9.11.2020 r. w formie czatu
z mieszkańcami za pomocą serwisu społecznościowego Facebook. Spotkania można
było

śledzić

na:

https://www.facebook.com/PrezydentSzczecina

oraz

https://www.facebook.com/wszczeciniepl.
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4. Spotkania z mieszkańcami
I.

Spotkanie konsultacyjne w dniu 7.11.2020 r.

Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Szczecina z zasadami tworzenia budżetu
Miasta oraz zebranie uwag i opinii do budżetu, który został przedstawiony mieszkańcom
Szczecina 6 listopada 2020 r.
W powyższych konsultacjach społecznych udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta
Szczecin: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Michał Przepiera, Skarbnik Miasta Pan
Stanisław Lipińskim, Pani Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Iwona Bobrek,
Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Beata Bugajska, Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświaty Agata Baran, Pan Paweł Adamczyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
mieszkańcy Miasta Szczecin, oraz zaproszeni eksperci z dziedziny finansów i sektora
publicznego: prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki oraz dr hab.
Sławomir Franek, prof. US.
W trakcie spotkania głos przekazano mieszkańcom, którzy podjęli dyskusję, poruszając
następujące zagadnienia:

1. Czy takie inwestycje jak modernizacja torowisk tramwajowych oraz rewitalizacja
placu

Orła

Białego,

a

dalej

realizacja

całego

planu

na

Stare

Miasto,

nie są zagrożone?
Stanowisko Miasta:
Inwestycje te nie są jednoroczne, to są duże inwestycje, które wymagają dobrego montażu
finansowego, budowlanego, a zatem potrzeba na to czasu. To też nie są nowe, nowo
wymyślone inwestycje, więc, jak zapewnia Prezydent Michał Przepiera, one trwają i też trwać
będą przez następne lata. A co ważne to rok 2021 jest też rokiem nowej perspektywy unijnej,
i kumulowania się „starej” i „nowej” perspektywy. Te ww. inwestycje są zakontraktowane,
umowy podpisane:
1. Orła Białego – zapisane w budżecie oraz WPRS,
2. Stare Miasto – kontynuacja dalszej rewitalizacji ulic Starego Miasta,
3. Rewitalizacja Al. Wojska Polskiego – zakotwiczone w budżecie oraz WPRS,
co oznacza, że inwestycje te będą realizowane.
Podsumowując, inwestycje te nie są zagrożone i będą realizowane.
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2. Czy miasto rozważa wprowadzenie taryfy przystankowej, co mogłoby przyczynić
się do wzrostu wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży biletów?
Stanowisko Miasta:
Na dzień dzisiejszy takie decyzje nie zostały podjęte. Priorytetem było obniżenie ceny
za bilety sieciowe w komunikacji miejskiej i taka decyzja została podjęta przez Radę Miasta
na

wniosek

Pana

Prezydenta.

Prowadzone

są

uzgodnienia

dotyczące

biletu

metropolitalnego, który ma obowiązywać w Szczecinie wraz z uruchomieniem Szczecińskiej
Kolei Metropolitalnej. Zadanie to powierzono Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.
Odnośnie kwestii biletu przystankowego to wskazać należy, że ewentualne decyzje w tym
zakresie mogą być powiązane ze zmianą cen biletów jednorazowych. Kierunkowo,
kształtowanie taryfy opłat ma być związane z istotną preferencją dla biletów okresowych
z jednoczesnym waloryzowaniem cen biletów jednorazowych, które służą przede wszystkim
rzadziej korzystającym z komunikacji.
3. W innych miastach organizuje się loterie z nagrodami dla mieszkańców, którzy
rozliczą PIT w tym mieście. To może przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu
miasta. Czy miasto rozważa wprowadzenie takiego rozwiązania?
Stanowisko Miasta:
Na dzień dzisiejszy uważamy, że podjęte przez Miasto działania są wystarczające
i efektywne do tego, aby zachęcić nowych podatników do rozliczania się z podatku
dochodowego od osób fizycznych w Szczecinie.
4. Czy w sytuacji obniżenia wpływów, miasto stanie się bardziej rygorystyczne wobec
realizatorów inwestycji w kwestii niedotrzymywaniu terminów realizacji. Większe
kary, mniejsza pobłażliwość, co do wskazywania przyczyn opóźnień. Żeby nie było
tak, że do deklaracji końca terminu można z automatu dodać 1 rok? Prywatny
inwestor raczej nie zgodziłby się na takie opóźnienia.
Stanowisko Miasta:
Jak mówi Prezydent Michał Przepiera - trzymamy się standardów i rygorów. Jeżeli druga
strona kontraktu zachowuje się w sposób niewłaściwy i jest to obiektywne, to my, jako miasto
swoje prawa zawsze realizujemy, tak to wynika z zawartych umów (kary umowne, zerwanie
umowy, roszczenie swoich praw) i my pilnujemy praworządności i finansów publicznych.
W kontekście koronawirusa przepisy krajowe mówią o łagodzeniu i łagodniejszym
traktowaniu ewentualnych problemów, które pojawiają się przy współpracy z inwestorami.
Przy COVID 19 oczywiście występują trudności w kontaktach z przedsiębiorcami, ale przy
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zgłoszeniu przez przedsiębiorstwo trudności np. w pozyskaniu jakiegoś materiału lub faktu,
że przedsiębiorca jest na kwarantannie, – co wpływa na opóźnienia - jest to traktowane
łagodniej, zgodnie z aktualnym prawem. Jeśli przedsiębiorca z powodu COVID 19
nie spełnia terminów i powoła się na ten aspekt to czas realizacji umowy może zostać
przedłużony -I miasto z tego prawa korzysta. Ponadto, jeżeli są problemy z pozyskaniem
towaru, który jest transportowany np. z zagranicy to oczywiście miasto też wyciąga rękę
do przedsiębiorcy. Miasto nie chce zarabiać na przedsiębiorcach, nie jest to celem miasta,
ale oczywiście pilnuje wykonywania zadań.
5. Dzień dobry, które inwestycje uważa Pan za mniej ważne z racji możliwości
wykluczenia ich na rzecz działania z COVID19. Gdy zaistnieje potrzeba wsparcia
powiedzmy przedsiębiorców a w budżecie środki nie będą na to przewidziane
w takim stopniu to, z których inwestycji miasto najpierw zrezygnuje - ponieważ
trzeba taki plan zakładać?
Stanowisko Miasta:
Miasto dokonuje w budżecie hierarchii zadań na podstawie kryteriów. Niemniej jednak nie
ma jednego, wszystkich satysfakcjonującego kryterium. Z uwagi na budżet i trwającą
perspektywę wydatkowania środków unijnych miasto przyjęło zasadę, żeby najpierw
kierować się wydatkami, które będą w przyszłości przynosiły dochód lub oszczędności,
lub mają lepszą efektywność finansową. Zatem jest to dziś kryterium środków unijnych, i jest
to kryterium, jakie stosuje większość miast. Ważne, by tego dofinansowania nie stracić. I jak
zapewnia Prezydent Michał Przepiera nie ma obawy, aby zabrakło środków bieżących
i majątkowych na rozwój miasta. Ponadto, wsparcie przedsiębiorców realizowane jest przez
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który został wiosną dokapitalizowany kwotą 10 mln zł.
Póki, co nie wszystkie środki zostały wydatkowane, ale jak trzeba będzie dołożyć więcej
pieniędzy to miasto znowu dokapitalizuje Fundusz, aby dalej zapewniać wsparcie
przedsiębiorcom.
6. Panie Prezydencie Szczecin to nie tylko ludzie, nie proszę a błagam, (bo już tyle
razy było obiecane), aby odnowić szczecińskie schronisko i przy okazji część
pracowników. Byłam tam wiele razy i takiej biedy i takiej bylejakości wobec
zwierząt nie widziałam. Liczę na Pana odpowiedź - tylko pozytywną.
Stanowisko Miasta:
W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa nowego, nowoczesnego schroniska
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej. Planujemy, że wszystkie potrzebujące
zwierzaki, trafią tam już za dwa lata.
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7. Czy są jakieś inwestycje ekologiczne zaplanowane? (Nie tylko autobusy
elektryczne)
Stanowisko Miasta:
Ekologia w mieście to przede wszystkim systemowe działania w bardzo wielu obszarach:
od nasadzeń drzew, poprzez dofinansowanie wymiany pieców po remonty torowisk i wiele,
wiele innych, które są realizowane. Jeśli chodzi o "konkretne, nowe inwestycje" związane
z tym tematem, to można wymieć np. plany budowy kolejnego, dziesiątego już Ekoportu
czy realizowane projekty związane z termomodernizacją i instalacją paneli fotowoltaicznych
na placówkach oświatowych.
8. Skoro jest "nadwyżka" to, czemu dług zwiększy się o kolejne pół miliarda zł?
Stanowisko Miasta:
Wynik budżetu, jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem na rok 2021
planowany jest, jako deficyt. Na jego finansowanie będzie zaciągany kredyt bankowy.
Nadwyżka roku 2021 dotyczy wyniku budżetu bieżącego (dochody bieżące – wydatki
bieżące). Nadwyżka bieżąca jest przeznaczona w pierwszym rzędzie na spłatę kredytów
bankowych

i wykup

obligacji

komunalnych,

a

pozostałe

środki

są

przeznaczane

na finansowanie inwestycji.
9. Czy są przewidziane jakieś inwestycje drogowe (także, jeśli chodzi o chodniki)
na Pogodnie w 2021 roku? Czy miasto ma w planach kiedykolwiek remont ulicy
Żołnierskiej?
Stanowisko Miasta:
Miasto realizuje szereg zadań na Pogodnie. W aktualnie obowiązującym Wieloletnim
Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 wpisane jest m.in.:
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Łukasińskiego,
- Przebudowa ul. Witkiewicza.
Ponadto, w latach wcześniejszych zostały zrealizowane zadania poprawiające komfort
komunikacyjny w okolicach Budzysza Wosia, Przybyszewskiego, oraz tereny zielone (Skwer
na Mickiewicza/Korfantego). W latach następnych także planowana jest realizacja zadań
w dzielnicy Pogodno. Niemniej jednak w aktualnym WPRS nie znajduje się zadanie dot.
remontu ul. Żołnierskiej.
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10. Co ze Słowianinem?
Stanowisko Miasta:
Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie planuje ogłoszenie nowego przetargu do końca
tego roku. Jest to jednak uzależnione od przekazania dokumentacji projektowej,
której aktualizację wykonuje ZBiLK.
11. Czy miasto rozważa procesy sądowe z rządem wobec niedostatecznej subwencji
na edukację wobec nakładanych obciążeń ustawowych?
Stanowisko Miasta:
Tak, rozważamy to, analizujemy sytuację pod kątem możliwości prawnych, aczkolwiek
w związku z pandemią, temat ten nie jest obecnie traktowany priorytetowo.
12. Co z regatami w przyszłym roku? Czy w takiej sytuacji jest sens w ogóle czynić
przygotowania do tej imprezy?
Stanowisko Miasta:
Środki finansowe na organizację TTSR 2021 zostały zabezpieczone. Decyzja o organizacji
wydarzenia zostanie podjęta na podstawie oceny bieżącej sytuacji.
13. Różne branże w dzisiejszych czasach są zamykane, przez co wiele osób traci pracę
- bezrobocie rośnie. Czy w związku z tym można liczyć na zmniejszenie czynszu
mieszkań dla takich osób?
Stanowisko Miasta:
W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gmina wspiera mieszkańców zajmujących
komunalne lokale mieszkalne i w zależności od sytuacji, w jakiej znajdują się dłużnicy oferuje
formy pomocy przewidziane w Uchwale Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21
listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym. Każdy wniosek jest
szczegółowo analizowany, natomiast za zastosowaniem tej szczególnej ulgi zawsze
przemawia indywidualna sytuacja dłużnika. Sytuacja każdego lokatora jest odmienna,
pracownicy rozpatrujący wnioski proponują dostępne formy pomocy analizując możliwości
finansowe, biorą pod uwagę sytuację dłużnika wynikającą z jego stanu zdrowia, wieku,
niepełnosprawności,

ilości osób na utrzymaniu,

miesięcznych dochodów,

kosztów

utrzymania, niezdolności do pracy, długotrwałego bezrobocia, korzystania z pomocy
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społecznej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w niektórych przypadkach zaległości
narastały znacznie wcześniej niż pojawiło się zagrożenie związane z COVID-19. Stąd
składane wnioski wymagają przeanalizowania. Osoby, które dotychczas regularnie spłacały
zaległości w ratach, a z uwagi na stan epidemii wykażą brak możliwości dalszej spłaty, mogą
ubiegać się o przesunięcie terminów tych spłat. Ponadto mieszkańcy mogą ubiegać się
o udzielenie obniżki czynszu lub w przypadku bezumownego zajmowania lokalu –
odszkodowania, na podstawie Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXII/502/16 Rady Miasta
Szczecin z dnia 06 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3816 z późn. zm.). W zależności od sytuacji
finansowej danego gospodarstwa domowego możliwa jest obniżka w wysokości 25%, 40%
lub 50% należnego czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.
14. Dzień dobry, w związku z COVID-19 czy brane jest pod uwagę zaburzenie
zaplanowanego budżetu? Jeśli tak to zaburzenie, których sfer, zaplanowanych
inwestycji jest realnie zagrożone?
Stanowisko Miasta:
Nie, nie jest planowane zaburzenie planowanego budżetu. Miasto dokonuje w budżecie
hierarchii zadań na podstawie kryteriów. Niemniej jednak nie ma jednego, wszystkich
satysfakcjonującego kryterium. Z uwagi na budżet i trwającą perspektywę wydatkowania
środków unijnych miasto przyjęło zasadę, żeby najpierw kierować się wydatkami, które będą
w przyszłości przynosiły dochód lub oszczędności, lub mają lepszą efektywność finansową.
Zatem jest to dziś kryterium środków unijnych, i jest to kryterium, jakie stosuje większość
miast. Ważne by tego dofinansowania nie stracić. I jak zapewnia Prezydent Michał Przepiera
nie ma obawy, aby zabrakło środków bieżących i majątkowych na działania inwestycyjne.
Zatem w nawiązaniu do powyższego inwestycje nie są zagrożone.
15. Nic o stanie zadłużenia miasta Szczecin?
Stanowisko Miasta:
Planowany na koniec 2021 roku dług Miasta wyniesie 2.804.998.556 zł. Na kwotę składają
się: kredyty bankowe, obligacje komunalne oraz inne tytuły dłużne w formie wydatków
majątkowych na podniesienie udziałów w Fabryce Wody Sp. z o.o. oraz Porcie Lotniczym
Szczecin Goleniów Sp. z o.o. Informacje o zadłużeniu prezentowane są w Wieloletniej
Prognozie Finansowej - http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131289.asp
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16. Spadek PKB w skali kraju szacowany jest na 3 do 4 procent. Jak to wygląda
w Szczecinie, ewentualnie innych miastach?
Stanowisko Miasta:
Informacje dotyczące PKB Szczecina i innych miast dotyczące poszczególnych lat
publikowane są z dużym opóźnieniem. W Polsce GUS podaje informacje na temat produktu
krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) w odniesieniu do poszczególnych
regionów. - https://stat.gov.pl. Produkt regionalny brutto na mieszkańca Szczecina w 2015
roku stanowił 120% średniej krajowej, a w roku 2017 (ostatnie dostępne dane) 117,8%
średniej krajowej oraz 141,3% średniej regionalnej.
17. Które inwestycje zostaną odwołane w razie nieustąpienie pandemii?
Stanowisko Miasta:
Miasto dokonuje w budżecie hierarchii zadań na podstawie kryteriów. Niemniej jednak nie
ma jednego, wszystkich satysfakcjonującego kryterium. Z uwagi na budżet i trwającą
perspektywę wydatkowania środków unijnych miasto przyjęło zasadę, żeby najpierw
kierować się wydatkami, które będą w przyszłości przynosiły dochód lub oszczędności, lub
mają lepszą efektywność finansową. Zatem jest to dziś kryterium środków unijnych, i jest
to kryterium, jakie stosuje większość miast. Ważne by tego dofinansowania nie stracić. I jak
zapewnia Prezydent Michał Przepiera nie ma obawy, aby zabrakło środków bieżących
i majątkowych na rozwój miasta. Ponadto, wsparcie przedsiębiorców realizowane jest przez
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który został wiosną dokapitalizowany kwotą 10 mln zł.
Póki, co nie wszystkie środki zostały wydatkowane, ale jak trzeba będzie dołożyć więcej
pieniędzy to miasto znowu dokapitalizuje Fundusz by dalej zapewniać wsparcie
przedsiębiorcom.
18. Inwestycje RO, czy milion jest nadal dostępny? Ta oszczędność umożliwi
uruchomienie linii autobusowej na ul. Hożej.
Stanowisko Miasta:
Milion, o który pyta mieszkaniec jest wydatkiem na zadania inwestycyjne i w dużej części
środki są na niego już zaangażowane. Ponadto, wydatkowanie środków Rad Osiedli podlega
specjalnej procedurze opracowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej, który ma
w swojej pieczy nadzór i współpracę z Radami Osiedli. Zaś uruchomienie linii autobusowej
jest zadaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i jest finansowane z innego źródła
tj. wydatków bieżących. Zatem nie ma takiej prawnej możliwości by środki Rad Osiedli
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przeznaczyć na finansowanie innych zadań, w tym tak jak pyta mieszkaniec na uruchomienie
linii autobusowej.
19. Czy prezesi spółek miejskich w obecnej trudnej sytuacji otrzymają wysokie
nagrody pieniężne, jak co roku?
Stanowisko Miasta:
Umowy o świadczenie usług zawarte z Prezesami Spółek nie przewidują przyznawania
nagród pieniężnych.
20. Jeśli sytuacja w 2021 roku w związku z koronawirusem się nie zmieni, to, co
z budżetem miasta? Wszystkie prace zaplanowane zostaną zaprzestane, aby
wzmocnić budżet na rok 2022?
Stanowisko Miasta:
Miasto

będzie

reagowało

na

bieżąco.

Będą

podejmowane

działania

adekwatne

do występującej sytuacji finansowej.
21. Mieszkam w poniemieckiej kamienicy będącej w zasobach STBS-Lewobrzeże.
Wczoraj otrzymałam listem poleconym zawiadomienie o podwyżce czynszu
od 1 maja 2021 r. To tak ma wyglądać pomoc miasta w czasach pandemii dla
mieszkańców? Tylko proszę nie mówić o możliwości otrzymania dodatku
mieszkaniowego, bo na taki się nie załapuję. Korekta: podwyżka czynszów
w STBS-ach będzie od 1 marca 2021 r.
Stanowisko Miasta:
W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gmina wspiera mieszkańców zajmujących
komunalne lokale mieszkalne i w zależności od sytuacji, w jakiej znajdują się dłużnicy oferuje
formy pomocy przewidziane w Uchwale Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21
listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym. Każdy wniosek jest
szczegółowo analizowany, natomiast za zastosowaniem tej szczególnej ulgi zawsze
przemawia indywidualna sytuacja dłużnika. Sytuacja każdego lokatora jest odmienna,
pracownicy rozpatrujący wnioski proponują dostępne formy pomocy analizując możliwości
finansowe, biorą pod uwagę sytuację dłużnika wynikającą z jego stanu zdrowia, wieku,
niepełnosprawności,

ilości osób na utrzymaniu,

miesięcznych dochodów,

kosztów

utrzymania, niezdolności do pracy, długotrwałego bezrobocia, korzystania z pomocy
10
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społecznej. Zwracam jednak uwagę, że w niektórych przypadkach zaległości narastały
znacznie wcześniej niż pojawiło się zagrożenie związane z COVID-19. Stad składane
wnioski wymagają przeanalizowania. Osoby, które dotychczas regularnie spłacały zaległości
w ratach, a z uwagi na stan epidemii wykażą brak możliwości dalszej spłaty, mogą ubiegać
się o przesunięcie terminów tych spłat. Ponadto mieszkańcy mogą ubiegać się o udzielenie
obniżki czynszu lub w przypadku bezumownego zajmowania lokalu – odszkodowania,
na podstawie Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 06
września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3816 z późn. zm.). W zależności od sytuacji
finansowej danego gospodarstwa domowego możliwa jest obniżka w wysokości 25%, 40%
lub 50% należnego czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.
Podwyżka obowiązywać będzie od 1 marca 2021 roku i wynika z polityki mieszkaniowej.
Nie może ona przekroczyć 10%. W razie problemów związanych z pandemią, będzie
możliwość skorzystania ze wsparcia jak powyżej.
22. Czy jest planowana pomoc dla kredytobiorców, w związku z pandemią?
Stanowisko Miasta:
Pomoc dla przedsiębiorców dotyczy głównie ulg i zwolnień z obowiązkowych płatności
podatku od nieruchomości oraz czynszów dzierżawnych. Takie decyzje są każdorazowo
podejmowane przez Radę Miasta na wniosek Prezydenta.
23. Czy Miasto Szczecin zareagowało odpowiednio szybko na sytuację spowodowaną
pandemią, czy można było przedsięwziąć inne, lepsze kroki?
Stanowisko Miasta:
Miasto wykorzystało wszelkie możliwe narzędzia, które były dostępne. Należy pamiętać,
że są pewne ograniczenia, których włodarze miast nie mogą przekroczyć. W zakresie
podatków lokalnych, podatków od nieruchomości, podjęte zostały odpowiednie uchwały,
które mogły pomóc przedsiębiorcom przetrwać zakłócenia w płynności finansowej.
Najbardziej bezpośrednim działaniem miasta było zapewnienie środków w kwocie 10 mln
złotych w celu zasilenia spółki komunalnej do dyspozycji wszystkich przedsiębiorców, którzy
mogli występować o pożyczkę na ten okres. Działania, które można było podjąć, zostały
podjęte i to w miarę szybko - dotyczyły one też gastronomii. Miasto powołało specjalny
zespół ekspertów ds. lockdownu, wypracował on szereg rekomendacji, którymi też się
kierowały władze miasta.
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24. Jako mieszkanka Polic chciałabym się zapytać czy pandemia opóźni pracę nad
projektem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej?
Stanowisko Miasta:
Nie, inwestycja nie jest zagrożona. Prace postępują zgodnie z pierwotnie przyjętym
harmonogramem.
25. Jakie inwestycje w pierwszej kolejności będą realizowane w 2021 roku?
Stanowisko Miasta:
Zdaniem Prezydenta Przepiery Miasto utrzymuje program inwestycyjny, który został przyjęty
w latach wcześniejszych. Inwestycje, dla których jest już przyznane dofinansowanie unijnie
i na które są podpisane umowy na pewno będą realizowane. I to są inwestycje, które mają
dla Miasta charakter priorytetowy.
26. Czy przez obecną sytuacje zostanie zrealizowana mniejsza ilość projektów?
Stanowisko Miasta:
Nie. Zdaniem Prezydenta Przepiery Miasto utrzymuje program inwestycyjny, który został
przyjęty w latach wcześniejszych. Inwestycje, dla których jest już przyznane dofinansowanie
unijnie i na które są podpisane umowy na pewno będą realizowane. I to są inwestycje, które
mają dla Miasta charakter priorytetowy.
27. Czy miasto wraz z wydatkami na covid-19 będzie podnosić opłaty dla
mieszkańców?
Stanowisko Miasta:
Źródłem finansowania wydatków na usuwanie skutków pandemii są rezerwy celowe
na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych oraz dostępne fundusze zewnętrzne. Opłaty
mieszkańców

związane

ze

świadczeniem

usług

publicznych

są

kalkulowane

z uwzględnieniem kosztów tych usług. W przypadku wzrostu cen usług każdorazowo
rozważane jest źródło ich sfinansowania.
28. Jakie projekty zostały przeniesione na przyszłe lata lub w ogóle z nich
zrezygnowano?
Stanowisko Miasta:
Miasto dokonuje w budżecie hierarchii zadań na podstawie kryteriów. Niemniej jednak nie
ma jednego, wszystkich satysfakcjonującego kryterium. Z uwagi na budżet i trwającą
perspektywę wydatkowania środków unijnych miasto przyjęło zasadę, żeby najpierw
12
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kierować się wydatkami, które będą w przyszłości przynosiły dochód lub oszczędności, lub
mają lepszą efektywność finansową. Zatem jest to dziś kryterium środków unijnych, i jest
to kryterium, jakie stosuje większość miast. Ważne by tego dofinansowania nie stracić. I jak
zapewnia Prezydent Michał Przepiera nie ma obawy, aby zabrakło środków bieżących
i majątkowych na rozwój miasta. Ponadto, wsparcie przedsiębiorców realizowane jest przez
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który został wiosną dokapitalizowany kwotą 10 mln zł.
Póki, co nie wszystkie środki zostały wydatkowane, ale jak trzeba będzie dołożyć więcej
pieniędzy to miasto znowu dokapitalizuje Fundusz by dalej zapewniać wsparcie
przedsiębiorcom.
29. Dodatkowo zadbano w mieście tylko o restauracje z alei fontann. Co z możliwością
ogródków dla innych restauracji w mieście? Jagiellońska wyremontowana
a uzyskanie pozwoleń to dramatyczna przepychanka z papirologią.
Stanowisko Miasta:
Wszyscy restauratorzy z ul. Jagiellońskiej, którzy wystąpili z wnioskiem i był on kompletny
uzyskali zgodę - decyzję na zajęcie pasa drogowego. Przypominamy, że opłata
preferencyjna jest dla wszystkich, którzy mają ogródki gastronomiczne w Szczecinie. Jeśli
ktoś ma problem z formalnościami, pracownicy ZDiTM w miarę możliwości pomagają
i doradzają.
30. Skutki pandemii bardzo odczują mieszkańcy, zwłaszcza finansowo. Czy w związku
z tym rozważane jest przesunięcie rozszerzenia i podniesienia opłat w SPP?
Stanowisko Miasta:
Nie jest rozważana zmiana terminu wprowadzania zmian w SPP.
31. Jaki jest plan wypromowania Miasta Szczecin?
Stanowisko Miasta:
Promocja Szczecina poza jego granicami odbywa się w głównej mierze poprzez promocję
wydarzeń o charakterze turystycznym. W ramach promocji zrealizowano m.in. następujące
działania i projekty:
- Transgraniczne Spacery Miejskie,
- Newsletter turystyczny,
- współpraca z blogami turystycznymi,
- Travel tommorow - projekt unijny,
- „Szczecin na weekend” – akcja promocyjna,
- zakup mediów w celu promocji turystycznej miasta.
13
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32. W wyniku kolejnych obostrzeń wprowadzonych przez rząd straty w budżecie
Szczecina mogą wynosić około 90 milionów złotych. Na czym Szczecin straci? Czy
są jakieś priorytety w budżecie?
Stanowisko Miasta:
Dokładne straty za I półrocze są prezentowane w informacji na stronach BIP
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131248.asp

Są

to

głównie

zmniejszone

wpływy

ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz ze Strefy Płatnego Parkowania. Na pewno
Miasto straci dużo na wpływach z PIT, mogą nastąpić zaburzenia w płatnościach z tytułu
podatku od nieruchomości, czynszach za lokale użytkowe i mieszkalne. Priorytetami
w budżecie Miasta są wydatki w sferach: edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa oraz
zieleni i czystości. Wydatki w tych sferach nie maleją.
33. Czy ten budżet przewiduje modernizację ulicy Kolumba, która jest wizytówką
Szczecina, ponieważ znajduje się̨ przy dworcu głównym, większość́ znajdujących
się̨ tam budynków jak i cała infrastruktura nie jest w najlepszym stanie? Czy
budżet na kolejny rok przewiduje tramwaje dwukierunkowe, które umożliwiłyby
lepszą płynność́ w komunikacji?
Stanowisko Miasta:
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na remont
ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Po otrzymaniu przez spółkę Tramwaje
Szczecińskie projektu postępowanie powinno być ogłoszone jeszcze w tym roku. Tak.
Miejska

spółka

Tramwaje

Szczecińskie

podpisały

umowę

na

zakup

tramwajów

dwukierunkowych z częściowo obniżoną podłogą. Pojazdy te, zgodnie z zapisami umowy,
zostaną złożone w warsztatach miejskich przy ul. Klonowica. Elementy pojazdów mają być
dostarczone już w grudniu przez firmę Modertrans, która wygrała przetarg zorganizowany
przez przewoźnika.
34. Biorąc pod uwagę to, że od jakiegoś czasu mamy możliwość korzystania z Dworca
Głównego nowo wyremontowanego, jest brany pod uwagę remont dworca
autobusowego, który jest niestety w tragicznym stanie?
Stanowisko Miasta:
Dworzec autobusowy (PKS) jest położony na nieruchomości niestanowiącej majątku Gminy,
zatem realizacja tego zadania wykracza poza kompetencje Miasta. Działka nr 13 obręb 1039
stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej Spółka z o.o.
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35. Czasy są niestandardowe czy wydział oświaty planuje niestandardowe działania,
projekty w szkołach, które wesprą szkoły w pracy z uczniami w wyrównaniu szans
na rozwój. Myślimy o przedmiotach jak komputery, ale szkoła to też rozwój
emocjonalny, społeczny. Co miasto planuje, aby zaopiekować się najmłodszymi
mieszkańcami miasta w tych dziwnych czasach? Pytając wprost czy środki
na edukację zostaną zwiększone?
Stanowisko Miasta:
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
w szkołach przygotowano i wdrożono rozwiązania, które umożliwiły funkcjonowanie
w zmienionych

warunkach

organizacyjnych,

w

szczególności

w

zakresie

pracy

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia edukacyjne w okresie
ograniczenia funkcjonowania szkół powinny być prowadzone w różnorodny sposób,
dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów i uwarunkowań środowiskowych, w tym
między innymi:
1) Z wykorzystaniem:
a. Narzędzi umożliwiających przeprowadzenie lekcji on-line,
b. Materiałów wskazanych przez nauczyciela dostępnych m.in. na stronach
internetowych,
c. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez MEN;
2) Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę
do oceny pracy ucznia;
3) Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym czy edukacją wczesnoszkolną.
Na bazie doświadczeń szkoły wypracowały optymalne i skuteczne rozwiązania w zakresie
realizacji zajęć edukacyjnych podczas zawieszenia zajęć lub też konieczności prowadzenia
zajęć w trybie mieszanym lub zdalnym, które umożliwią w sposób możliwie najbardziej
efektywny zrealizowanie założeń podstawy programowej. W tym zakresie organ prowadzący
pozostawał w stałym dialogu z dyrektorami szkół. Z informacji uzyskanych od dyrektorów
szkół wynika, że preferowane są przez szkoły rozwiązania polegające na korzystaniu
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z dotychczasowych doświadczeń i narzędzi w zakresie metod i technik kształcenia
na odległość i doskonalenie ich. Realizacja kształcenia na odległość jest bieżąco
nadzorowana przez dyrektora szkoły, który monitoruje sposób organizacji kształcenia
i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. Biorąc powyższe pod uwagę nie
jest

wskazane

zobowiązanie

szczecińskich

szkół

samorządowych

do

korzystania

z jednolitych narzędzi do nauki zdalnej lub też ich standaryzacja. W trakcie kształcenia
na odległość nauczyciel wykonując swoje obowiązki ma możliwość korzystania ze sprzętu
komputerowego oraz pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły. Celem
zniwelowania różnic w zakresie dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów z rodzin
wielodzietnych i ubogich w Mieście Szczecin podjęto następujące działania:
1. Zmieniono zasady gospodarowania majątkiem placówek oświatowych poprzez
przyznanie

szkołom

prawa

wypożyczania sprzętu szkolnego uczniom

oraz

nauczycielom, czego wcześniej nie mogły dokonywać. Dzięki temu wypożyczono ok.
1000 laptopów zakupionych przez szkoły w ramach środków własnych lub w ramach
realizacji projektów unijnych,
2. Zorganizowano akcję pozyskiwania sprzętu od firm i mieszkańców naszego miasta
dla potrzeb szczecińskich uczniów. Akcja koordynowana była przez Szczeciński Park
Naukowo–Technologiczny „Technopark Pomerania”. Dzięki tym działaniom kolejne
komputery trafiły do uczniów szczecińskich szkół, którzy — ze względu na brak
sprzętu — nie mogli uczestniczyć w lekcjach prowadzonych w formie zdalnej,
3. W ramach akcji „ZDALNA SZKOŁA” Gmina Miasto Szczecin zawarła 19 maja 2020 r.
umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt ten umożliwił Gminie uzyskanie
dofinansowania na zakup przenośnych komputerów dla uczniów, którzy nie posiadali
w domu sprzętu umożliwiającego udział w lekcjach realizowanych w formie zdalnej.
Gmina Miasto Szczecin uzyskała 100 000,00 zł dofinansowania (zakup laptopów dla
uczniów z 22 szczecińskich szkół). Gmina Miasto Szczecin wzięła także udział
w kolejnej akcji pn. „ZDALNA SZKOŁA+”, w ramach, której Gmina otrzymała
dofinansowanie na kwotę 165 000,00 zł na zakup kolejnych przenośnych
komputerów dla uczniów z 25 szczecińskich szkół.
Zaplanowany

budżet

na wynagrodzenia dla

na wydatki bieżące,

obejmujące przede wszystkim

wydatki

nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej szkół i placówek

oświatowych, a także wydatki na przekazywanie dotacji dla szkół i placówek oświatowych
niepublicznych, wydatki na utrzymanie bazy, opłaty za energię, zakupy środków czystości,
materiałów dydaktycznych itp., na rok 2021 wynosi ponad 846,6 mln zł i jest o 34 mln zł
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większy niż budżet roku 2020. Wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie utrzymania
jednostek oświatowych zostały zabezpieczone.
36. Również mam pytanie odnośnie tzw. kwarantanny narodowej, która Nam niestety
grozi. Czy instytucje publiczne będą funkcjonowały zdalnie, aby mieszkańcy mogli
realizować swoje inwestycje, czy niestety będą całkowicie zamknięte i musimy się
liczyć z dalszymi opóźnieniami?
Stanowisko Miasta:
W mieście nie podjęto decyzji o zamknięciu żadnych instytucji. Wszystkie zadania miasta są
realizowane w miarę możliwości, przy brakach kadrowych na bieżąco.
37. Dzień dobry. Pomimo trudności, zastojów we wzroście dochodów bieżących, w jaki
sposób miasto planuje rozwój? Jak wygląda program inwestycyjny, co będzie
składało się na finansowanie go?
Stanowisko Miasta:
Program inwestycyjny będzie realizowany tak jak planowany. Miasto utrzymuje program
inwestycyjny, który został przyjęty w latach wcześniejszych. Inwestycje, dla których jest już
przyznane dofinansowanie unijnie i na które są podpisane umowy na pewno będą
realizowane. I to są inwestycje, które mają dla Miasta charakter priorytetowy.
38. W sprawie modernizacji infrastruktury drogowej, czy nie jest - długoterminowo
patrząc - lepiej zainwestować w budowę nowych dróg osiedlowych - raz a dobrze niż rok w rok "łatanie" ich, co jest uciążliwe dla mieszkańców?
Stanowisko Miasta:
Miasto do realizacji każdego zadania remontu czy modernizacji infrastruktury drogowej
podchodzi indywidualnie biorąc pod uwagę stan dróg, możliwości finansowe oraz aspekty
komunikacyjne. Z uwagi na to w niektórych przypadkach „korzystniejsze” tj. szybsze,
efektywniejsze jest przeprowadzenie inwestycji w mniejszym zakresie. W innych Miasto
zdecydowało się na kompleksową modernizację. Przebudowa ul. Jarogniewa i ul. Grota
Roweckiego to przykłady inwestycji, które zostały przeprowadzone kompleksowo.
39. Pytanie odchodzące trochę od samego Budżetu Państwa, czy w przypadku
twardego Lockdownu, wzrostu ilości osób przebywających na kwarantannie oraz
wzrastającej ilości osób bezrobotnych Miasto ma plan pomocy dla tych osób?
Chodzi o pomoc w dostarczeniu podstawowych produktów codziennego użytku
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oraz żywności, częściowym ich finansowaniu? Czy miasto przewiduje taką
pomoc?
Stanowisko Miasta:
Miasto od początku wprowadzenia stanu epidemii wspiera mieszkańców. Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, kieruje
swoje działania, przede wszystkim, do osób starszych, w przypadku pozbawienia ich pomocy
rodziny. Mogą oni skorzystać, np. z pomocy wolontariuszy w robieniu niezbędnych zakupów.
W sytuacji utraty pracy, osoby w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć wniosek do MOPR
o udzielenie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc, w ramach
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Szczecin, obejmuje zarówno
świadczenia finansowe, jak również pomoc rzeczową. Wsparcie w postaci, np. zasiłków
(celowych, okresowych) przyznawane jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb
życiowych: np. zakup żywności, lekarstw, środków higieny, opłat, opału- przy spełnieniu
wymogów ustawy o pomocy społecznej. Ponadto pomoc Ośrodka obejmuje wsparcie
finansowe na zakup posiłku lub żywności. Świadczenia przyznawane są na podstawie
złożonego wniosku, po przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
40. Ile środków pozyskiwanych pochodzi z UE a ile z tarczy Covid-19? Ile zaplanowano
pozyskanie środków zewnętrznych, których nie ujęto w budżecie?
Stanowisko Miasta:
W 2021 roku dochody bieżące: środki finansowe z funduszy międzynarodowych i innych
to 23.913.511,- zł, dochody majątkowe: środki finansowe z funduszy międzynarodowych
i innych to 313.264.606,-zł. W przyszłorocznym budżecie nie zaplanowano środków z tarczy
Covid-19.
41. W jaki sposób (w zw. z pandemią) miasto planuje wesprzeć szczecińską służbę
zdrowia oraz samych pacjentów? Czy planowane są inwestycje z tym związane?
Stanowisko Miasta:
Gmina Miasto Szczecin, pomimo, że nie prowadzi własnego szpitala (szpitale prowadzone
są przez samorząd województwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ministerstwa),
to od początku stanu epidemii wspiera podmioty medyczne oraz bezpośrednio personel
medyczny (np. poprzez oferowanie mieszkań dla lekarzy w czasie wykonywania obowiązków
w okresie epidemii). Już w pierwszej fazie epidemii Miasto przeznaczyło środki
na wykonywanie testów dla pracowników służby zdrowia, by zwiększyć bezpieczeństwo
pacjentów, zakupione zostało urządzenie do diagnostyki wirusologicznej w zakresie
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niezbędnym do wykrywania koronowirusa Covid-19 oraz zakupiono komorę laminarną.
Obecnie Gmina nadal współfinansuje wykonywanie testów, wspiera podmioty medyczne
w wyposażenie w środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, wspomaga zakup
niezbędnego sprzętu. Realizowane są również programy polityki zdrowotnej na rzecz
szczecinian. Podjęcie kolejnych działań w zakresie wsparcia szczecińskiej służby zdrowia
zależne jest od wnioskowanych potrzeb przez podmioty lecznicze.
42. Na rok 2021 jest planowany deficyt czy nadwyżka budżetowa?
Stanowisko Miasta:
Na rok 2021 planowany jest deficyt w wysokości 410 506 330 zł.
43. Obecnie z rozporządzeń Premiera zamykane są ośrodki kultury, w budżecie
Państwa spora część wydatków jest w nich ujęta. W jaki sposób miasto planuje
wesprzeć takie jednostki m.in. Dom Kultury Krzemień w Podjuchach skoro
ze względu na zamknięcie jednostki te mają problemy z uzyskania przychodów
z działalności?
Stanowisko Miasta:
Domy kultury (w tym niedawno otwarty Dom Kultury „Krzemień” w Podjuchach), podobnie jak
wszystkie pozostałe placówki kulturalne, dla których organizatorem jest Gmina Miasto
Szczecin, zachowują płynność finansową i wywiązują się ze swoich wszelkich zobowiązań
publicznoprawnych na bieżąco. Mimo utraty części przychodów z prowadzonej działalności –
na skutek wprowadzonych obostrzeń sanitarnych – instytucje w miarę możliwości starają się
dostosowywać ofertę programową i artystyczną do istniejących warunków i okoliczności.
Należy przy tym pamiętać, że w przypadku niektórych instytucji utrata wpływów jest po
części rekompensowana mniejszymi kosztami bieżącego funkcjonowania. Dyrektorzy
instytucji nie sygnalizują aktualnie istotnych kłopotów czy zagrożeń natury finansowej,
natomiast wobec dynamiki zmian związanych z pandemią koronawirusa i niemożnością
przewidzenia

ich

skutków,

problematyczna

pozostaje

kwestia

planowania

działań

programowych i repertuarowych w perspektywie przyszłego roku i lat następnych. Tym
niemniej, samorząd Szczecina nie zamierza w żaden sposób ograniczać systemowego
wsparcia udzielanego sektorowi kultury.
44. Na jaki sektor miasto przeznaczyło najwięcej wydatków?
Stanowisko Miasta:
W zakresie wydatków bieżących na Edukację, to ponad 847 mln zł, czyli 33% wydatków
bieżących.
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45. W jaki sposób miasto planuje wesprzeć puby, dyskoteki, gdzie musieli zamknąć
ze względu na CoOVID-19?
Stanowisko Miasta:
W

związku

z

wprowadzonymi

ograniczeniami

dla

różnych

rodzajów

działalności

gospodarczej płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości,
ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy mogą zostać odroczone
lub rozłożone na raty. Istnieje też możliwość starania się o umorzenie zaległości
podatkowych. Na stronie http://um.szczecin.pl/podatki w sekcji: ULGI NA WNIOSEK DLA
PODATNIKÓW, znajdziecie Państwo opis procedury odpowiednio dla grup podatników:
- OSOBY FIZYCZNE,
- OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ,
- OSOBY PRAWNE.
46. W jaki sposób miasto planuje wesprzeć branżę gastronomiczną?
Stanowisko Miasta:
Zarządzenie Nr 573/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r. miesięczną stawkę czynszu (netto) za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę
i udostępnianie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto
Szczecin ustalona została w wysokości 1 zł/m2 dla przedsiębiorców wskazanych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931). Do dnia dzisiejszego złożono 15
wniosków w tym 13 dotyczy branży gastronomicznej, ale niezależnie od złożonych wniosków
ZBiLK będzie się kontaktował z podmiotami celem złożenia oświadczenia i podpisania
aneksu dot. zmiany stawki opłat.
47. Czy budżet miasta jest przygotowany na kolejny lockdown w 2021?
Stanowisko Miasta:
Tak – zostały zaplanowane rezerwy celowe na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych.
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48. Czy podczas planowania budżetu na 2021 rok była brana pod uwagę aktualna
sytuacja? Chodzi o pandemię.
Stanowisko Miasta:
W projekcie na 2021 rok założono, że sytuacja gospodarcza powróci do stanu sprzed
pandemii.
49. Mnie interesuje w sumie jedno, jeśli sytuacja koronawirusa się nie polepszy
i "konieczna będzie weryfikacja budżetu", to, jakie są plany, jeśli chodzi o pomoc
dla szpitali i nauczania zdalnego?
Stanowisko Miasta:
Gmina Miasto Szczecin nie jest podmiotem tworzącym szczecińskie szpitale. Podjęcie
działań w zakresie wsparcia szczecińskiej służby zdrowia zależne jest od wnioskowanych
potrzeb przez podmioty lecznicze. Miasto wielokrotnie wspierało służbę zdrowia (np. w 2020
r. zakupione zostało urządzenie do diagnostyki wirusologicznej w zakresie niezbędnym
do wykrywania koronowirusa Covid-19 oraz zakupiono komorę laminarną).
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
w szkołach przygotowano i wdrożono rozwiązania, które umożliwiły funkcjonowanie
w zmienionych

warunkach

organizacyjnych,

w

szczególności

w

zakresie

pracy

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także konieczności
zapewnienia działalności opiekuńczej w szkołach podstawowych. Zajęcia edukacyjne
w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół powinny być prowadzone w różnorodny
sposób,

dostosowany

do

możliwości

percepcyjnych

uczniów

i

uwarunkowań

środowiskowych. Na bazie doświadczeń szkoły wypracowały optymalne i skuteczne
rozwiązania w zakresie realizacji zajęć w trybie zdalnym, które umożliwiają w sposób
możliwie najbardziej efektywny zrealizowanie założeń podstawy programowej. W tym
zakresie organ prowadzący pozostawał w stałym dialogu z podległymi jednostkami.
Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że preferowane są przez szkoły
rozwiązania polegające na korzystaniu z dotychczasowych doświadczeń i narzędzi
w zakresie metod i technik kształcenia na odległość i doskonalenie ich. Analiza
przeprowadzona przez Wydział Oświaty w zakresie narzędzi wykorzystywanych do nauki
zdalnej

dość

wyraźnie

wskazuje

harmonię

pomiędzy

szczecińskimi

jednostkami

oświatowymi. Wszystkie szkoły korzystają z platform do realizacji kształcenia na odległość,
w tym niemal 96% szkół zadeklarowało korzystanie z jednego, wspólnego narzędzia
wspierającego naukę zdalną. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że realizacja kształcenia
na odległość jest bieżąco nadzorowana przez dyrektora szkoły, który monitoruje sposób

21

Protokół z konsultacji społecznych Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. Biorąc pod
uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki analizy nie jest wskazane zobowiązanie
szczecińskich szkół samorządowych do korzystania z jednolitych narzędzi do nauki zdalnej
lub też ich standaryzacji. Wydział Oświaty na bieżąco monitoruje sytuację związaną
z zapotrzebowaniem szczecińskich jednostek oświatowych nadzorowanych przez Gminę
Miasto Szczecin na sprzęt komputerowy. Obecnie wszystkie szkoły są wyposażone
w darmowe platformy do realizacji kształcenia na odległość, mają również możliwość
wypożyczania

swoim

uczniom

i

nauczycielom

sprzętu

komputerowego

będącego

w zasobach szkół. Organ prowadzący pozostaje w stałym dialogu z podległymi jednostkami,
wszelkie

problemy

będą

na

bieżąco

rozwiązywane

w

ramach

posiadanego

oraz planowanego budżetu.
50. Jakie inwestycje infrastrukturalne będą realizowane, aby przyciągnąć inwestorów
zagranicznych?
Stanowisko Miasta:
Inwestycje są koniecznym czynnikiem poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Szanse
rozwoju gospodarczego gminy oceniać można m.in. na podstawie zakresu i rodzaju
prowadzonych tam inwestycji, dokonywanych przez wszystkich inwestorów, a nie tylko
inwestycji dokonywanych przez gminę. Ale aby inwestorów przyciągnąć, gmina musi zdawać
sobie sprawę ze znaczenia inwestycji gminnych i tak je planować, aby powodowały rozwój
kolejnych, już nie przez gminę prowadzonych inwestycji. Dobrze zaplanowane inwestycje
infrastrukturalne powodują kolejne inwestycje (np. uzbrojenie terenów pod budownictwo
przyciąga inwestorów budowlanych). Poprawa stanu dróg, kolejne połączenia, nowe
projekty, takie jak Szczecińska Kolej Metropolitalna, czy poszerzenie toru wodnego do 12,5
m, uatrakcyjniają lokalizację w oczach inwestorów z każdej branży, ponieważ jednym
z podstawowych czynników przy wyborze terenu jest jego lokalizacja i skomunikowanie
z resztą miasta, kraju czy Europy. Szczególnie istotne jest to w przypadku branży
logistycznej, która od kilku lat w Szczecinie dynamicznie się rozwija, ale również dla sektora
produkcyjnego, czy nawet usług nowoczesnych, czyli BPO/ICT/SSC – wszak pracownicy
tych firm również muszą dojechać do pracy. Bez dokonania pewnych inwestycji rozwój
niektórych dziedzin działalności gospodarczej nie jest możliwy. Największe znaczenie mają
nowe projekty infrastrukturalne, których brak jest poważną przeszkodą dla wielu innych
inwestycji i może w istotny sposób zahamować rozwój gospodarczy, a także znacznie
pogorszyć

warunki

funkcjonowania

podmiotów

gospodarczych

na

terenie

gminy.

Ale inwestycje w zakresie zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, systemy informacyjne
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lub informatyczne, usługi komunalne, obsługa ludności, również w pośredni sposób
przyczyniają się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Największe inwestycje
w perspektywie wieloletniej (2018-2023):
1. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu
drogowego w rejonie Międzyodrza.
2. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – ETAP II.
3. Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera.
4. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.
5. Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).
6. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na
przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego
w Szczecinie.
7. Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana
Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6.
8. Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego,
etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do Al.
Wojska Polskiego).
9. Szczecińska Kolej Metropolitalna.
51. Czy w przyszłym roku zostanie rozpoczęty Plan budowy przedłużenia linii SST
do pętli Kijewa?
Stanowisko Miasta:
Na chwilę obecną Miasto nie ma takich planów.
52. Nie posiadam meldunku w Szczecinie, czy mogę głosować na wybrany projekt?
Stanowisko Miasta:
Każdy mieszkaniec Szczecina może głosować w SBO, nie ma obowiązku bycia
zameldowanym.
53. Jakie projekty zostaną odwleczone w czasie z racji tego, że budżet stracił prawie
100 mln złotych?
Stanowisko Miasta:
Miasto dokonuje w budżecie hierarchii zadań na podstawie kryteriów. Niemniej jednak nie
ma jednego, wszystkich satysfakcjonującego kryterium. Z uwagi na budżet i trwającą
perspektywę wydatkowania środków unijnych miasto przyjęło zasadę, żeby najpierw
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kierować się wydatkami, które będą w przyszłości przynosiły dochód lub oszczędności, lub
mają lepszą efektywność finansową. Zatem jest to dziś kryterium środków unijnych, i jest to
kryterium, jakie stosuje większość miast. Ważne by tego dofinansowania nie stracić. I jak
zapewnia Prezydent Michał Przepiera nie ma obawy, aby zabrakło środków bieżących
i majątkowych na rozwój miasta. Ponadto, wsparcie przedsiębiorców realizowane jest przez
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który został wiosną dokapitalizowany kwotą 10 mln zł.
Póki, co nie wszystkie środki zostały wydatkowane, ale jak trzeba będzie dołożyć więcej
pieniędzy to miasto znowu dokapitalizuje Fundusz by dalej zapewniać wsparcie
przedsiębiorcom.
54. Dodatkowo zadbano w mieście tylko o restauracje z alei fontann. Co z możliwością
ogródków dla innych restauracji w mieście? Jagiellońska wyremontowana,
a uzyskanie pozwoleń to dramatyczna przepychanka z papirologią.
Stanowisko Miasta:
Wszyscy restauratorzy z ul. Jagiellońskiej, którzy wystąpili z wnioskiem i był on kompletny
uzyskali zgodę - decyzję na zajęcie pasa drogowego. Przypominamy, że opłata
preferencyjna jest dla wszystkich, którzy mają ogródki gastronomiczne w Szczecinie. Jeśli
ktoś ma problem z formalnościami, pracownicy ZDiTM w miarę możliwości pomagają
i doradzają.
Rekomendacje zaproszonych ekspertów:
Prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek wspomniała, że w wieloletnim planie finansowym ten rok
i przyszły to dwa lata rekordowe, jeżeli chodzi o poziom wydatków inwestycyjnych. W obu
tych latach zaplanowano wydatki na poziomie 1 mld złotych. Zgodziła się z Panem
Prezydentem Przepierą, że wsparcie inwestycji publicznych ma w sobie mechanizm
podtrzymywania

koniunktury.

Powiedziała,

że

gdyby

miała

składać

jakiekolwiek

rekomendacje, sugerowałaby próbę obrony tego planu inwestycyjnego bez większego
uszczerbku dla niego. Pani Profesor nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi o utrzymaniu
budżetu, wskazała po pierwsze: na zaplanowane, sztywne wydatki inwestycyjne, a po stronie
tzw. wydatków bieżących – obsługa zadań statutowych – brak możliwości przesunięć.
Zdaniem Pani Profesor budżet miasta został zaplanowany w optymistycznym wariancie,
jeżeli chodzi o zaplanowane wartości wpływów do budżetu, które wskazują na rekordowe
3 mld złotych w przyszłym roku. Zaznacza jednak, że jest przekonana, że plan dochodowy
trzeba będzie zmienić, bo wydaje jej się nazbyt optymistyczny. Według Pani Profesor
budżetowi po stronie wydatków dokucza wiele małych segmentowych deficytów, np.
subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków oświatowych, strumień pieniądza na wydatki
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socjalne nie pokrywa potrzeb tego transferu, wpływy biletów z komunikacji miejskiej nie
pokrywają wydatków na komunikację, więc nie widzi żadnej przestrzeni do oszczędności.
Wyraziła szczere współczucie dla osób, które zajmują się konstruowaniem budżetu, bo to
naprawdę jest trudne zadanie. Ma ogromne zaufanie do władz miasta, że na bieżąco
monitorują sytuację i nie zawiodą.
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki powiedział, że program inwestycyjny jest z jednej strony
ogromnym wyzwaniem, ze względu na to, co się wydarzyło na całym świecie, z drugiej
strony inwestycje mogą być poduszką bezpieczeństwa dającą miejsca pracy i podtrzymującą
koniunkturę. Przyznał, że wyzwanie jest duże, ale rekomendowałby próbę kontynuacji
programu inwestycyjnego, a gdyby pandemia miała znaczne gorsze skutki, niż są
spodziewane, wtedy dopiero należałoby ten program weryfikować. Stwierdził, że na razie nie
widzi potrzeby zaciągania hamulca, bo to tylko pogłębiłoby problem miasta, samorządu i
mieszkańców. Pan Profesor powiedział, że ostatnie lata były najlepszymi w historii miasta,
patrząc na dochody budżetowe i skalę inwestycji, które trzeba wykorzystać, trzeba
dokończyć. Inwestycje w przyszłych latach nie muszą być aż tak znaczące. Ten program
najważniejszy, który daje pchnięcie do przodu dzieje się teraz. Przyznał, że także uważa, że
będzie potrzebna korekta, ale na razie nie wiadomo, w jakim zakresie. Miasto musi stosować
strategię adaptacyjną, czyli obszary niepewności dotyczą nie tylko pandemii, ale i narzędzi w
zakresie wspierania gospodarki. Gdyby teraz zapadła decyzja o zaciskaniu pasa – to
mogłoby się okazać, że w sytuacji, w której pojawią się środki, narzędzia do wspierania
i rozwijania, to nie będziemy w stanie z tego korzystać. Jego zdaniem warto zostawić plan
takim, jakim teraz jest, nawet ze świadomością, że będzie wymagał korekty. Według Pana
Profesora

Miasto

oczywiście

musi

oszczędzać,

przywołał

zasadę

racjonalnego

gospodarowania znaną w dwóch wariantach: maksymalnej wydajności i maksymalnej
oszczędności. Uważa, że miasto to robi. Obawia się, że coś takiego jak optymalny budżet,
jest nie do osiągnięcia, bo budżet jest zbyt złożoną materią oraz jest związany z polityką. Są
różne warunki ograniczające, które nie pozwalają zbudować modelu optymalizacji.
Natomiast, kiedy jest konsensus, w każdym z tych obszarów można szukać udoskonalenia.
Zarekomendował zarządzanie adaptacyjne, obserwowanie i reagowanie odpowiednio do
tego, co się dzieje, korzystając ze wszystkich dostępnych możliwości w zakresie realizacji
tych celów i apelował o niezaciąganie hamulca w zakresie wydatków budżetowych
i inwestycyjnych.
Dr hab. Sławomir Franek, prof. US przyznał, że w jego odczuciu ten budżet jest naturalną
kontynuacją tego, co działo się w budżecie miasta w ostatnim normalnym roku, tj. 2019
i gdyby spojrzeć na podstawowe parametry budżetu zakładanego na rok

2021,
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to w porównaniu z rokiem 2019 widać wzrosty. Dodał, że patrząc na stronę dochodów
miasta, mimo przewartościowania spojrzenia na funkcjonowanie gospodarki, budżet miasta
się broni. Oczywiście, pesymizm związany jest z tym, o czym mówił wcześniej Pan
Prezydent Przepiera, że budżet jest formą projekcji przyszłości, gdzie trudno przewidzieć, co
będzie za miesiąc w gospodarce, nie mówiąc już o końcu 2021 roku. Wydaje się, że po
stronie dochodów widać pewnego rodzaju odwagę, której potrzeba, by przerwać marazm,
który jest dziś obecny. Pomysł miasta jest taki, żeby dzięki tym ogromnym, niespotykanych
dotychczas środkom inwestycyjnych, Szczecin wszedł w kolejne dziesięciolecie zupełnie
inny od tego sprzed 20 lat. Patrząc na zapisy budżetowe, Profesor widzi ogromne szanse.
Powiedział, że nie jest zwolennikiem cięć budżetowych. Uważa, że skoro wszyscy płacą
podatki i trafiają one do budżetu, ludzie oczekują za to określonej wartości i nawiązał do
pojęcia z ekonomii value for money. Oczekuje, by mając do dyspozycji ten budżet, próbować
zachęcić sektor finansów publicznych - miasto Szczecin, żeby samorządowcy za te
pieniądze byli w stanie sprawniej realizować zadania, tzn. szybciej kończyć inwestycje. Jeżeli
mowa o płaceniu wynagrodzeń pracownikom sfery kultury, by też motywować ich w jakiś
sposób do sprawnego funkcjonowania. W dalszym ciągu Szczecin, choć są dobre przykłady,
niedostatecznie wykorzystuje możliwości załatwiania usług publicznych za pomocą Internetu.
W czasach pandemii ludzie zostali zmuszenie do takiego funkcjonowania w rzeczywistości
wirtualnej. Uważa, że wiele spraw można byłoby załatwić z większym komfortem z punktu
widzenia

miasta,

gdyby

mieszkaniec

miał

możliwość

załatwienie

tego

w formie

elektronicznej, co też rodziłoby oszczędności. Dawałoby możliwość przesunięcia kadr do
innych spraw, które rzeczywiście wymagają tej fizycznej obecności i aktywności pracownika.
Dodał, że czasy się zmieniają i od administracji samorządowej oczekiwać należy trochę
innego, bardziej innowacyjnego podejścia. Jednak miasto Szczecin i tak jest jednym
z liderów, jeżeli chodzi o duże miasta, w przypadku tego typu rozwiązań, natomiast warto by
było dalej te rozwiązania promować. Prof. Sławomir Franek stwierdził, że skoro sytuacja jest
trudna, tym bardziej od władz samorządowych powinno się oczekiwać aktywności i odwagi,
którą widać w projekcjach budżetowych zapisanych na 2021 rok. Ta ostrożność sprzed 5 i 10
lat zaowocowała tym, że miasto wypracowało, co roku nadwyżki, rezerwy, które dzisiaj mogą
być wykorzystane. W trudnych czasach dostrzega się znaczenie tego, że płacone są podatki
i ktoś nimi potem zarządza.
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II.

Spotkanie konsultacyjne w dniu 9.11.2020 r.

Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Szczecina z zasadami tworzenia budżetu
Miasta oraz zebranie uwag i opinii do budżetu, który został przedstawiony mieszkańcom
Szczecina 6 listopada 2020 r.
W powyższych konsultacjach społecznych udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta
Szczecin: Prezydent Miasta - Piotr Krzystek, Skarbnik Miasta - Stanisław Lipińskim, Dyrektor
Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - Iwona Bobrek, Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych - Beata Bugajska, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - Agata Baran,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Paweł Adamczyk, mieszkańcy Miasta Szczecin,
oraz zaproszeni eksperci z dziedziny finansów i sektora publicznego: prof. ZPSB dr hab.
Aneta Zelek, dr hab. Magdalena Zioło, prof. US oraz prof. dr hab. Dariusz Zarzecki.
W dalszej części spotkania głos przekazano mieszkańcom, którzy podjęli dyskusję,
poruszając następujące zagadnienia:

1. Czy budżet przewiduję jakąś pulę dla ZBiLKu? Tyle mieszkań pustych stoi.
Stanowisko Miasta:
Tak przewiduje, jak co roku. Szczegóły można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: - BIP /Finanse i majątek / Budżet miasta / 2021 / Projekt
budżetu na 2021.
2. 2. Kto odpowiada za przyznanie dotacji na walkę z covidem na stadion?
Stanowisko Miasta:
Miasto Szczecin otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
realizację miejskich inwestycji. Środki te trafiły do puli budżetowej miasta i w całości
przeznaczono je na finansowanie budowy stadionu, z uwagi na zaawansowanie prac
i minimalne ryzyko utraty tego dofinansowania. Dzięki dodatkowym środkom, Miasto nie
będzie musiało wykładać z własnej kasy 93,5 mln zł na stadion a zaoszczędzona kwota
zostanie przeznaczona na inne miejskie inwestycje.
3. Panie Prezydencie, kiedy remont ul. Kolumba tu naprawdę jest katastrofa,
mieszkam tu i szczerze ciężko się mieszka?
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Stanowisko Miasta:
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na remont
ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Po otrzymaniu przez spółkę Tramwaje
Szczecińskie projektu postępowanie powinno być ogłoszone jeszcze w tym roku.
4. Czy w związku z sytuacją planowane jest zmniejszenie budżetu na SBO?
Stanowisko Miasta:
Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym w gminach będących miastami
na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Aktualnie
obowiązujące przepisy nie dają możliwości zmniejszenia czy zmiany przeznaczenia środków
budżetowych

zabezpieczonych

na

budżet

obywatelski

SBO

2021

na

inne

działania/inwestycje. Stworzenie budżetu obywatelskiego wynoszącego, w co najmniej 0,5%
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu
w mieście na prawach powiatu według obowiązujących przepisów jest obligatoryjne.
5. Panie Prezydencie, kiedy wejdzie w życie plan zagospodarowania przestrzennego
Przęsocin-Karpacka.? Czy i kiedy będą planowane jakiekolwiek inwestycje w tym
rejonie?
Stanowisko Miasta:
Z uwagi na wymogi uwarunkowań i ograniczeń terenu oraz narzuconą przez Ustawodawcę
metodę prowadzenia prac nad zmianą Studium, prace nad MPZP dla tego rejonu będą
kontynuowane po uchwaleniu wszczętej zmiany Studium.
6. A co z Cukrową?
Stanowisko Miasta:
W aktualnym WPRS nie znajduje się zadanie dot. przebudowy ul. Cukrowej.
7. Dobry wieczór. Mam pytanie. Kiedy będzie zakończona budowa szkoły przy ulicy
Kredowej?
Stanowisko Miasta:
Jak wyjaśnia Prezydent Michał Przepiera chcemy by termin realizacji był jak najszybszy.
W trakcie realizacji budowy pojawiły się problemy z nierzetelnym wykonawcą, od którego
ściągnęliśmy 5 mln zł kary za opóźnienia i nierzetelną pracę. Jak najszybciej zostanie
wyłoniony nowy wykonawca, przetarg i ruszy dalsza budowa, by zadanie zostało
zakończone w jak najszybszym możliwym terminie.
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8. Proszę o informację, jakie są plany miasta związane z ulicą Kredową. Pytam
zarówno o zakończenie budowy szkoły jak i rozpoczęcie przebudowy samej ulicy
Stanowisko Miasta:
W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 są wpisane oba zadania:
- Budowa ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego;
- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie.
9. Kiedy szkoła SP 39 przejdzie modernizację? Od prawie 2 lat piwnica, w której były
szatnie jest wyłączona z użytku.
Stanowisko Miasta:
Trwają przygotowania do zrealizowania prac przy rozdziale kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz wykonania nawierzchni przed budynkiem szkoły. Kolejne prace w tej
placówce będą uzależnione od możliwości finansowych Miasta.
10. Wiele miast finansuje szczepienia dla dziewcząt, zapobiegające w przyszłości
nowotworom szyjki macicy. Czy Szczecin zadba o swoje obywatelki?
Stanowisko Miasta:
Programy polityki zdrowotnej realizowane przez Gminę Miasto Szczecin muszą być spójne
merytorycznie i organizacyjnie z programami finansowanymi ze środków ministerstw i NFZ.
W związku z tym, że Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w Kalendarzu szczepień
obowiązkowych, w tym wprowadzenie m.in., szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego HPV, realizacja takiego programu przez samorząd nie byłaby uzasadniona.
11. Kiedy doczekamy się "Trasy Północnej"?
Stanowisko Miasta:
W aktualnym Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 jest wpisane
zadanie pn. Trasa północą – etap III budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska.
12. Witam, czy coś dzieje w sprawie Trasy Północnej? Szosa Polska jest coraz bardziej
załadowana
Stanowisko Miasta:
W aktualnym Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 jest wpisane
zadanie pn. Trasa północa – etap III budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska.
13. Czy tzw. środki inwestycyjne Rad Osiedli i zasady ich wykorzystania pozostają
niezmienione?
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Stanowisko Miasta:
Tak. Zasady funkcjonowania budżetu osiedlowego pozostaję niezmienne.
14. Czy cały ciąg inwestycji tramwajowych tzn. al. Powstańców Wielkopolskich z pętlą
Pomorzany i ul. Kolumba jest niezagrożony?
Stanowisko Miasta:
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na remont
ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Po otrzymaniu przez spółkę Tramwaje
Szczecińskie projektu postępowanie powinno być ogłoszone jeszcze w tym roku.
15. Co z Nadodrzanką 10 lat temu Prezydent Krzystek obiecał jej remont od Pomorzan
do Polic. 5 lat temu jak tylko pieniądze na torowiska dostanie to ją zrobi. Pieniądze
dostali poszły gdzie indziej, a na Nadodrzance dziur więcej niż w serach
szwajcarskich. Zgłaszanie na Alercie nie ma sensu, bo zgłoszenia znikają. Teraz 3
kleksy asfaltowe zrobili po jednym na Żelechowej, Golęcinie i Gocławiu
i to w dodatku na całkiem niezłych odcinkach. Wiele gorsze pozostały nieruszone.
Kataklizm wręcz jest na Stołczynie i Skolwinie. Tam prezydent tylko o głosy
zabiega, ale z obietnic w ogóle się nie wywiązuje. Kiedy skończy oszukiwać
mieszkańców Północy? Gdzie obiecane drogi Orna, o która Rada Osiedla 20 lat
temu prosiła i Inwalidzka do Przęsocina obiecana 10 lat temu? Za Niemca łatwiej
było ze Skolwina i Stołczyna dojechać do Centrum jak w XXI wieku.
Stanowisko Miasta:
W aktualnym Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 znajduje się
szereg zadań, które dot. rejonu Północy Szczecina. Są to m.in.:
a.

Modernizacja ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej

b.

Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)

c.

Przebudowa pętli Gocław

d.

Modernizacja przepustów m. ul. Szosą Polska a ul. Stołczyńską,

e.

Trasa północą – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska

16. Według danych MF wpływy z PIT i CIT dają Miastu Szczecin dopiero 28 miejsce
w województwie to raczej niezbyt ciekawa reklama dla miasta, dla porównania
Kołbaskowo 7, a Police 16
Stanowisko Miasta:
Według danych GUS za 2019 rok wpływy z PIT i CIT na jednego mieszkańca w Szczecinie
wyniosły 1.688,- zł i sytuują Szczecin na drugim miejscu w województwie po gminie Dobra,
gdzie wpływy te wyniosły 2.358,- zł. Sytuacja gmin w obszarach metropolitalnych często jest
lepsza, niż miasta metropolitalnego ze względu na strukturę ludności – osoby zamożne
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osiedlają się poza granicami miasta, jednocześnie często pracują w mieście metropolitalnym;
jest to zjawisko systemowe.
17. A co z funduszem, który miał być na krótkie elektryki?
Stanowisko Miasta:
Obecnie finalizowany jest proces renegocjacji warunków umowy zawartej z NFOŚiGW,
który powinien umożliwić ogłoszenie do końca 2020 roku przetargu na zakup 6 szt.
zeroemisyjnych autobusów klasy MAXI (12m). Drugie dofinansowanie pochodzące z puli
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, trafiło na realizację inwestycji
związanej z budową Węzła Przesiadkowego Głębokie.

Rekomendacje zaproszonych ekspertów:
Prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek powiedziała, że w wieloletnim programie inwestycyjnym
miasta rok 2020 i rok 2021 są okresami ekstremalnie wysokich wydatków inwestycyjnych na
poziomie ok. 1 mld złotych. Pani Profesor rekomenduje, aby nie wycofywać się z planów,
z przyczyn czysto pragmatycznych, by nie generować dodatkowych kosztów związanych ze
zrywaniem umów oraz z utratą zagwarantowanych źródeł finansowania. Efekt koniunkturalny
również jest przesłanką, by nie rezygnować z zaplanowanych inwestycji. Pani Profesor
zgodziła się, że jest tak niewielkie pole manewru po stronie wydatków tego budżetu i tak
naprawdę żadnej przestrzeni do poszukiwania oszczędności. W znakomitej większości są to
wydatki sztywne, z których nie można zrezygnować. Powiedziała, że w konsultowaniu
budżetu bierze udział nie po raz pierwszy i wspomina, jak twórcy często mówią o trudnym
budżecie. Rok 2021 będzie nie tylko trudny, ale i przełomowy. Podkreśliła swój sceptycyzm,
czy uda się obronić te ponad 3 mld złotych. Taka sytuacja może się ziścić w dwóch
przypadkach: dużej inflacji, lub miasto będzie musiało zaproponować np. podwyżki
podatków. Jednego i drugiego scenariusza nie życzy, ale życzy, żeby udało się ziścić plan
3 mld złotych.
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki powiedział, że mowa jest o tym, by realizować to, co jest
zaplanowane. W latach 2020-2025 jest około 3 mld złotych do wydania na inwestycje,
z czego w latach 2020-2021 na wydatki jest przeznaczone 2 mld złotych, więc większość
wydatków przypada teraz. Wycofywanie się z tego nie miałoby za bardzo sensu, byłoby to
z wielu względów niekorzystne. Stracono by środki unijne, z drugiej strony w sytuacji, gdy
jest źle, spowalnianie inwestycji powoduje, że to się pogłębia. Rekomenduje, by realizować
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plan. Uważa, że należy realizować budżet adaptacyjny, w zależności od nowych informacji,
stosownie reagować. Pan Profesor powiedział, że wszystkie inwestycje są ważne, wynikają
ze strategii rozwoju miasta. Gdyby była konieczność z czegoś rezygnować, trzeba byłoby
zastanowić się, rezygnacja, z czego będzie najmniej bolesna. Ufa jednak, że nie będzie
takiej potrzeby. Zgodził się, że wydatki po stronie budżetu są w większości nie do ruszenia.
Zapewne pole manewru jakieś jest, gdzieś

drobne oszczędności trzeba będzie

wygenerować. W długim okresie można patrzeć na rozwiązania typu inteligentne miasto,
inne, bardziej efektywne realizowanie zadań poprzez włączanie podmiotów prywatnych.
Powiedział, że Szczecin ma świetne doświadczenia z tego obszaru, wspominając nową
Kaskadę,

która

jest

znakomitym

przykładem

partnerstwa

publiczno-prywatnego

przeprowadzonego wcale nie w oparciu o ustawę, ale dokonany rękoma miasta i prywatnego
podmiotu poprzez wiele zadań inwestycyjnych, które inaczej miasto musiałoby samo
wykonać. Uważa, że w długim okresie na pewno trzeba szukać rozwiązań systemowych,
natomiast w krótkim robić tak, by zapewnić dochody, które dadzą szansę na wypełnienie
wydatków sztywnych. Profesor rekomenduje, by ambitny budżet na dziś realizować, korekty
zawsze były, oby te nie musiały być bardzo głębokie. Optymizm jest wskazany, żeby nie
wzmacniać czarnych scenariuszy. Miasto powinno być przygotowane na gorszy scenariusz mieć projekty korekt. Optymistyczne jest to, że problemy są zewnętrzne w stosunku
do regionu i to koniunktura polska, światowa będą decydować, czy korekty nastąpią.
Nadzieja jest, bo Unia Europejska, świadoma tych problemów, gospodaruje środki na pomoc
państwom

członkowskim,

duże

środki

mogą

być

przekazane

do

samorządów.

Samoograniczanie może spowodować problemy z absorpcją tych środków.
Dr hab. Magdalena Zioło, prof. US powiedziała, że inwestycje to jest kwestia długiej
perspektywy czasowej, więc wyhamowywanie inwestycji w toku to są dużo większe koszty i
podobnie jak prof. Aneta Zelek potwierdza, że inwestycje na rok 2020 i 2021 to są wydatki
niezwykle wysokie, które dotyczą budowania infrastruktury w zakresie, który dotyczy
Szczecina, jako atrakcyjnego miasta metropolitalnego, na co nakładają się największe środki
unijne, więc należy to źródło finansowania wykorzystać. W czasach pandemicznych jest to
dodatkowa szansa na pozyskanie wykonawców, którzy zgodzą się na znacznie niższe
koszty wykonania swoich usług niż przed pandemią. Pani Profesor uważa, że ten moment
jest zarazem wyzwaniem, jak i szansą, więc zachęca do tego, by plany inwestycyjne
realizować, mimo niepewności. Pani Profesor przypomniała, że inwestycje to szerszy
kontekst, ich realizacja i priorytety wynikają z pewnej wizji rozwoju miasta i pewnej strategii,
więc jest to całość dokumentów. Patrząc na strategię i jakie cele zostały w niej określone,
trudno jest pokazać priorytety, bo są to płaszczyzny zazębiające się. Infrastruktura jest
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ważnym elementem z punktu widzenia oferty czy atrakcyjności miasta w kontekście
inwestorów zewnętrznych, ale warto pamiętać o tym, że inwestycje w kapitał ludzki też są
bardzo istotne, bo one są elementem współgrającym z infrastrukturą, więc składają się na
atrakcyjność miasta. Pani Profesor uważa, że wszystkie inwestycje powinny być
kontynuowane. Zgodziła się z Panem Prezydentem Krzystkiem, że trudno jest szukać
oszczędności, ale rozgraniczyłaby dwa elementy. Jeżeli mowa o oszczędnościach w tym
konkretnym budżecie tu i teraz, to pozostaje tylko szukanie możliwości ograniczania
wydatków, co jest wielkim wyzwaniem, bo w większości środki, które otrzymuje samorząd,
nie pokrywają wydatków, np. wynagrodzenie nauczycieli. W tym zakresie nie widzi
możliwości znalezienia oszczędności, tym bardziej, że są to wydatki sztywne. Drugi element,
na który zwróciła uwagę, to poszukiwanie oszczędności w długiej perspektywie czasowej
i o wprowadzaniu działań, których efekty będą miały miejsce w nadchodzącym czasie.
Do rozważenia pozostaje formuła usług publicznych, na tym etapie widzi możliwość
poszukiwania oszczędności, np. odbudowanie partnerstw społeczno-prywatnych, a także
kwestia wewnętrznej organizacji, chociażby rozliczeń, oraz kwestia zarządzania majątkiem,
ale żeby tu znaleźć oszczędności, trzeba byłoby najpierw zainwestować. Prof. Magdalena
Zioło jest przekonana, że będą korekty w budżecie, bo to plan i wiadomo, że będą od niego
odchylenia, nie wiadomo jak duże one będą w obliczu szczególnych wyzwań. Podkreśliła,
że budżet Szczecina zawsze był planowany w oparciu o nowoczesne narzędzia, jeżeli
chodzi o planowanie finansowe, dlatego wyraża swoje uznanie dla pracujących
nad budżetem, które jej zdaniem jest możliwy do osiągnięcia. Rekomenduje spojrzenie
optymistyczne, starać się wcielać plan w życie i na bieżąco reagować.

Na tym konsultacje z mieszkańcami zakończono.
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