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Nasz znak: BIP-S.1431.31.2022.MP 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 18.03.2022,  
w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej przekazuję posiadane informacje publiczne z właściwych jednostek 
Urzędu Miasta Szczecin: 

 
Ad. 1  
W okresie pandemii przedsiębiorcom adresowano niżej wymienione uchwały: 

 Uchwała nr XVI/551/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.  
w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości 
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19. 

 Uchwała nr XVI/552/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19. 

 Uchwała nr XXVI/770/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r.  
w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości 
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19. 

 
Ad. 2 
W okresie pandemii w czasie zwiększonej liczbie zachorowań, zapewniając 
bezpieczne warunki pracy oraz ciągłość realizowanych zadań, pracodawca - Urząd 
Miasta Szczecin, mając na uwadze postanowienia art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 218 z późn. zm.), wprowadził możliwość 
wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej.  
Ponadto codziennie na bieżąco monitorowano liczbę absencji pracowników Urzędu, 
ze szczególnym uwzględnieniem liczby kwarantann i izolacji. W oparciu o powyższe 
informacje, na bieżąco reagowano na sytuacje bezpośredniego zagrożenia wirusem 
COVID -19 w miejscu pracy, polecając świadczenie tzw. pracy zdalnej pracownikom 
mającym bezpośredni kontakt z osobą chorą. Pracodawca zlecając świadczenie 
pracy w ramach tzw. pracy zdalnej, każdorazowo analizował posiadane umiejętności 
i możliwości techniczne oraz lokalowe, do świadczenia pracy zdalnej. W okresach 
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największej zachorowalności w Polsce, pracodawca wprowadził rotacyjny system 
pracy zdalnej.   
 
Ad. 3 

Wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Szczecin podlegało ograniczeniom 
dostosowanym do przepisów prawa obowiązujących w związku z ogłoszeniem  
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu 
epidemii. Na przestrzeni dwóch lat wykonywanie zadań przez Urząd podlegało 
następującym ograniczeniom, w szczególności: 

1) wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z wyjątkiem bieżącej rejestracji 
zgonów oraz sporządzania aktów zgonu. Wszelkie dokumenty i wnioski można 
było składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczanie 
w skrzynce podawczej; 

2) wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom  
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przez internet lub telefonicznie 
oraz określaniu dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym 
czasie, w jednym pomieszczeniu. Wszelkie dokumenty i wnioski można było 
składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub poprzez umieszczanie w skrzynce 
podawczej; 

3) realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w ramach: 

 nieumówionej wizyty interesanta w Urzędzie; 

 wcześniejszego umówienia się na wizytę przez internet lub telefonicznie; 

 kanałów komunikacji elektronicznej i telefonicznej; 

 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

W czasie wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2- w Urzędzie Miasta Szczecin obowiązywały następujące Zarządzenia 
Prezydenta Miasta dotyczące ograniczenia funkcjonowania Urzędu, dostępne  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: 

137/22link otwiera się w nowym oknie uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin 

95/22link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

46/22link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

620/21link otwiera się w nowym oknie zmieniajace zarządzenie w sprawie 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeńlink 
otwiera się w nowym oknie 

366/21link otwiera się w nowym oknie w sprawie wykonywania zadań przez Urząd 
Miasta Szczecin oraz uchylenia zarządzeńlink otwiera się w nowym oknie 

324/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

291/21link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 



235/21link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

221/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin  

186/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

178/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

137/21link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

121/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

77/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

66/21link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

57/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

28/21link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

675/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

606/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

601/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

528/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

423/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

311/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

278/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

265/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

257/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

225/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 



207/20link otwiera się w nowym oknie zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia 
wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

200/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za 
dzierżawę targowisk i hal targowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku 
z ograniczeniem prowadzenia działalności i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2link otwiera się w 
nowym oknie 

198/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

146/20link otwiera się w nowym oknie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Szczecinlink otwiera się w nowym oknie 

Pomimo ograniczeń dla mieszkańców wprowadzonych powyższymi przepisami 
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin zapewniały bieżącą realizację 
zadań. 
 
Ad. 4, 5 i 6 
Poniżej zestawienia finansowe wydatków związanych z Covid – 19: 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii 
COVID-19 za rok 2020 znajdują się w załączniku nr 1. 
 

Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
pandemii COVID-19 za rok 2021 

Wyszczególnienie 
Wartość 

wydatku (w zł) 

Wydatki bieżące  

Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID-19 2 984 113 

Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 1 156 292 

Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 587 041 

Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 347 306 

Całodobowe domy pomocy społecznej - dotacja na COVID 260 448 

Punkt Szczepień Powszechnych 229 577 

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 227 157 

Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie 100 820 

Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień w 

związku z COVID 19 
67 679 

Dopłaty do czynszów związku z COVID-19 65 495 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum 

Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 
43 894 

Promocja szczepień 30 000 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy 

społecznej na czas COVID-19 
24 400 

Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób 22 135 

Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze 

kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" 
12 300 

Wydatki bieżące ogółem 6 158 658 

Wydatki majątkowe  

Zakup wyposażenia Chłodni Miejskiej 540 000 

Wydatki majątkowe ogółem 540 000 

  Wydatki ogółem 6 698 658 



 
 
Wykonanie wydatków bieżących na dzień 28.02.2022 r. związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 wynosi 
427.707 zł. 
 
Ad. 7 
W 2020 roku Miasto odnotowało spadek dochodów w takich obszarach jak: 

 Wpływy z opłaty za parkowanie, które wyniosły 14,5 mln zł i były niższe  

o ponad 6 mln zł w stosunku do roku ubiegłego; 

 Wpływy z biletów komunikacji miejskiej, które wyniosły 52,7 mln zł; natomiast 

przed pandemią wpływy te były na poziomie ponad 80 mln zł; zanotowano 

trwałą, znaczną tendencję spadkową wpływów z tego tytułu; 

W 2021 roku Miasto odnotowało spadek dochodów w takich obszarach jak: 

 Wpływy z opłaty za parkowanie były niższe od prognozowanych kwot  

o ponad 25 mln zł, mimo wprowadzenia nowych stawek i rozszerzenia strefy; 

 Wpływy z biletów komunikacji miejskiej wyniosły 53,6 mln zł; natomiast przed 

pandemią wpływy te były na poziomie ponad 80 mln zł; zanotowano trwałą, 

znaczną tendencję spadkową wpływów z tego tytułu; 

Ogółem plan dochodów w 2021 roku został zrealizowany w 102,2% również dzięki 
wpływowi ponad 100 mln zł subwencji. Była to wyjątkowa sytuacja związana  
z uchwaleniem „Polskiego Ładu” i przyznaniem rekompensaty jednostkom 
samorządu terytorialnego z tytułu zmniejszenia wpływów z PIT w roku 2022  
i w latach następnych. 
Jednocześnie Miasto wprowadziło szereg oszczędności rezygnując z realizacji zadań 
nieobligatoryjnych.  
Kondycja finansowa miasta pozostaje stabilna. 
 
 
 

  
Z poważaniem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
         
 
 


