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ZESPÓ¸ OBS¸UGI MIESZKA¡CÓW 
NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdaƒsk
• informacja tel. 323 69 00
• rejestracja pojazdów, tel. 323 69 11, 

323 69 12, 323 69 13, 323 69 14, 
 323 69 15, 323 69 16
• wydawanie i wymiana praw jazdy, 
 tel. 323 69 22, 323 69 23, 323 69 24
• sprawy meldunkowe, tel. 323 69 58, 

323 69 59
• przyjmowanie wniosków o przyzna-

nie dodatku mieszkaniowego,
 tel. 323 69 30, 323 69 31 
• ewidencja dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

tel. 323 69 61, 323 69 62, 323 69 63 
• przyjmowanie korespondenci 

i kierowanej do Urz´du oraz informa-
cja o sprawach za∏atwianych przez 
poszczególne wydzia∏y Urz´du, 

 tel. 323 69 20, 323 69 00 
• przyjmowanie wniosków o wydanie 

dowodów osobistych, tel. 323 69 51, 
323 69 52, 323 69 53 

• wydawanie dowodów osobistych, 
 tel. 323 69 54

ZESPÓ¸ OBS¸UGI MIESZKA¡CÓW 
NR 2
ul. Milskiego 1, 80-809 Gdaƒsk 
• informacja, tel. 323 71 70
• rejestracja pojazdów, tel. 323 71 77 
• wydawanie i wymiana praw jazdy, 
 tel. 323 71 52 do 58
• nadzór nad oÊrodkami szkolenia 

kierowców, taxi, tel. 323 71 68, 
 323 71 69 

• sprawy meldunkowe, tel. 323 71 71
• przyjmowanie korespondencji 

kierowanej do Urz´du oraz informa-
cja o sprawach za∏atwianych przez 
poszczególne wydzia∏y Urz´du, 

 tel. 323 71 71 
• przyjmowanie wniosków o wydanie 

dowodów osobistych oraz wydawanie 
dowodów osobistych, tel. 323 71 87

ZESPÓ¸ OBS¸UGI MIESZKA¡CÓW 
NR 3 
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdaƒsk
• informacja, tel. 323 60 30
• ewidencja ludnoÊci, tel. 323 60 51, 

323 60 52, 323 60 53
• przyjmowanie wniosków na dowody 

osobiste, tel. 323 60 54, 323 60 55, 
 323 60 56, 323 60 57, 323 60 58
• wydawanie dowodów osobistych, 
 tel. 323 60 59
• przyjmowanie wniosków o przyzna-

nie dodatku mieszkaniowego, 
 tel. 323 60 61, 323 60 62
• ewidencja dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

tel. 323 60 63, 323 60 64
• przyjmowanie korespondencji 

kierowanej do Urz´du oraz informa-
cja o sprawach za∏atwianych przez 
poszczególne wydzia∏y Urz´du, 

 tel. 323 60 65, 323 60 66, 323 60 67, 
323 60 68

Godziny przyj´ç interesantów przez Wydzia∏y Urz´du:
poniedzia∏ek-piàtek (z wyjàtkiem Êrody) 8:00 - 15:00, Êroda 8:00 - 18.00
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Mamy za sobà kolejny trudny rok w Pol-
skiej gospodarce. Mimo wielu przeciwieƒstw 
uda∏o nam si´ zrealizowaç najwa˝niejsze 
priorytety zawarte w ubieg∏orocznym 
bud˝ecie i stworzyç bud˝et na rok 2004, 
który w moim przekonaniu jest bud˝etem 
prze∏omowym we wspó∏czesnej historii 
miasta.

Miniony rok wykorzystaliÊmy przede 
wszystkim do przygotowaƒ struktury 
Urz´du Miasta i tegorocznego bud˝etu 
do nowych wyzwaƒ, jakie niesie za sobà 
przystàpienie Polski 1 maja 2004 roku do 
Unii Europejskiej. Dla naszego miasta 
i dla nas wszystkich cz∏onkostwo w Unii 
Europejskiej jest wielkà szansà na zbli˝enie 
si´ do standardów gospodarowania 
i ˝ycia na poziomie innych miast zachod-
nioeuropejskich. Dlatego te˝ miniony rok 
poÊwi´ciliÊmy na intensywne prace nad 
dokumentacjà projektów, które po wejÊciu 
Polski do Unii majà szanse na uzyskanie 
dofi nansowania z funduszy strukturalnych. 
Efektem naszych dzia∏aƒ jest pierwszy 
w historii miasta i trzeci w Polsce Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny na lata 2004-08, któ-
ry precyzyjnie okreÊla cele, zadania i êród∏a 
inwestycji przyczyniajàce si´ przede wszyst-
kim do poprawy atrakcyjnoÊci inwestycyj-
nej i turystycznej miasta oraz poprawie 
jakoÊci ˝ycia w Gdaƒsku. W szczególnoÊci 
zwróciliÊmy w nim uwag´ na dzia∏ania 

s∏u˝àce polepszeniu dost´pnoÊci komunika-
cyjnej miasta, ochronie Êrodowiska natural-
nego oraz inwestycjom s∏u˝àcym rozwojowi 
sportu i turystyki. Moim zdaniem mamy na 
to du˝e szanse, tym bardziej, ˝e ju˝ obecnie 
Gdaƒsk uzyskuje znaczàce Êrodki 
z UE, m.in. na budow´ oczyszczalni 
Êcieków Wschód. 

MyÊlàc o zach´ceniu inwestorów krajowych 
i zagranicznych do lokowania biznesu 
w Gdaƒsku nie ograniczamy si´ wy∏àcznie 
do poprawy dost´pnoÊci komunikacyjnej 
i rozwoju infrastruktury miasta. Stwa-
rzamy w tym roku system zach´t oraz 
przygotowujemy instytucjonalne zr´by 
struktur umo˝liwiajàcych szybkà realizacj´ 
inwestycji. Pierwsze efekty naszych staraƒ 

Szanowni Paƒstwo
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sà ju˝ widoczne. Na poczàtku roku przygo-
towana zosta∏a uchwa∏a o obj´ciu inwesto-
rów rozwijajàcych dzia∏alnoÊç 
w Gdaƒsku i tworzàcych nowe miej-
sca pracy zwolnieniami od podatku od 
nieruchomoÊci. Efektem naszych staraƒ 
jest równie˝ otwarte ju˝ w Urz´dzie 
Miejskim w Gdaƒsku w lutym 2004 roku 
Centrum Obs∏ugi Biznesu, które ma pomóc 
wszystkim przedsi´biorcom i inwestorom 
w za∏atwieniu niezb´dnych formalnoÊci 
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci 
gospodarczej i realizacjà nowych inwestycji.
Bud˝et miasta na 2004 r. pozwala 
z optymizmem patrzeç w przysz∏oÊç. 
Mi´dzy innymi z tego powodu, ˝e w∏aÊnie 
w tym roku uzyskamy wysokà nadwy˝k´ 
bud˝etowà, a ponadto uda si´ nam sp∏aciç 
cz´Êç zad∏u˝enia a tym samym zredukowaç 
w znacznym stopniu wysokoÊç d∏ugu pu-
blicznego. Nadwy˝ka bud˝etowa i poprawa 
wiarygodnoÊci fi nansowej to podstawa dla 
ubiegania si´ o Êrodki pomocowe z Unii 
Europejskiej, o które b´dziemy si´ starali 
w ramach zadaƒ inwestycyjnych uchwalo-
nych przez Rad´ Miasta Gdaƒska 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 
lata 2004-08. Trzeba bowiem pami´taç, ˝e 
nie uda si´ zrealizowaç ˝adnej inwestycji 
z udzia∏em funduszy unijnych jeÊli w 
bud˝ecie miasta nie wygospodarujemy przy-
najmniej jednej czwartej kwoty potrzebnej 
do zrealizowania zamierzonych inwestycji. 
Wykorzystanie funduszy strukturalnych 
b´dzie mia∏o jeszcze jeden wymierny efekt 
dla bud˝etu miasta a tym samym dla 

struktury jego wydatków przypadajàcych 
na ka˝dego z obywateli miasta. Zastàpienie 
g∏ównego dotychczas êród∏a fi nansowania 
rozwoju Gdaƒska, czyli kredytów komer-
cyjnych Êrodkami pomocowymi pozwoli 
obni˝yç w najbli˝szych latach koszty obs∏ugi 
zad∏u˝enia miasta, a tym samym zwi´kszy 
pul´ Êrodków, które b´dziemy mogli 
z zagospodarowaç z po˝ytkiem dla jego 
mieszkaƒców.

Prezydent Miasta Gdaƒska

Urzàd Miasta Gdaƒska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdaƒsk
tel. 323 63 00, fax 302 01 34
e-mail: prezydent@gdansk.gda.pl
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Uchwalony w styczniu przez Rad´ Miasta 
Gdaƒska bud˝et miasta nie tylko znacznie 
przewy˝sza bud˝et z 2003 roku, ale dzi´ki 
zaplanowanym w nim dochodom 
i wydatkom pozwala na uzyskanie w tym 
roku nadwy˝ki bud˝etowej w wysokoÊci 
53,2 mln z∏.

¸àczne dochody miasta (dochody gminy 
i powiatu) b´dà wy˝sze ni˝ w 2003 roku a˝ 
o 200 mln z∏. Oznacza to 21 procentowy 
wzrost w stosunku do roku 2003. Nato-
miast zaplanowane w bud˝ecie wydatki 
miasta b´dà wy˝sze o ponad 117 mln z∏, co 
oznacza wzrost o 11,9 proc, w stosunku do 
ubieg∏ego roku.
G∏ównymi êród∏ami dochodów miasta sà 
podobnie jak w poprzednich latach:
• udzia∏ w podatkach (w tym w podatku 

CIT i PIT) - 327,2 mln z∏,
• dochody z mienia komunalnego 

- 245,8 mln z∏,

• subwencja z bud˝etu paƒstwa na cele 
oÊwiatowe - 235,8 mln z∏.

• podatki i op∏aty lokalne - 182,5 mln z∏

Wp∏ywy z podatków

Wp∏ywy do bud˝etu Miasta z tytu∏u udzia∏u 
w podatkach (w tym w podatku PIT i CIT) 
wzrosnà z 224,7 mln z∏ w 2003 r. do 
327,2 mln z∏ w 2004 r.

Bud˝et 2004 - dochody miasta w 2003 i 2004 roku

Skàd si´ bierze bud˝et miasta?
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Bud˝et 2004 - dochody, wydatki i nadwy˝ka 
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Bud˝et 2004 - struktura dochodów miasta
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Najwa˝niejszym êród∏em przychodów 
miasta z podatków pozostaje w 2004 roku 
podatek dochodowy od osób fi zycznych 
(PIT). Z p∏aconych przez mieszkaƒców 
Gdaƒska podatków osobistych, do kasy 
miasta wp∏ynie w tym roku 275,7 mln z∏ 
(w 2003 roku by∏a to kwota 176,1 mln z∏). 
P∏acony przez gdaƒszczan podatek PIT sta-
nowi z roku na rok coraz wi´kszà pozycj´  
w dochodach bud˝etu miasta, co wynika 
z ustawowo uregulowanego wzrostu 
udzia∏u miasta w podziale wp∏ywów po-
datkowych. W tym roku z ka˝dej z∏otówki 
zap∏aconej przez nas w formie podatku 
dochodowego od osób fi zycznych ponad 40 
groszy trafi a do bud˝etu miasta. 
W przysz∏ym roku kwota ta wzroÊnie do 
oko∏o 50 groszy. Dla porównania: udzia∏ 
miasta we wp∏ywach z podatków p∏aconych 
przez zarejestrowane tu fi rmy wzroÊnie 
z 5 do 6,71% a kwota, która zasili bud˝et 
wyniesie tylko 51,5 mln z∏.
Rosnàce znaczenie podatku dochodowego 

od osób fi zycznych w dochodach miasta ma 
jednak powa˝ne konsekwencje. Realizacja 
za∏o˝onych w bud˝ecie wp∏ywów z podatku 
PIT uzale˝niona jest od zamo˝noÊci jego 
mieszkaƒców - wysokoÊci ich wynagrodzeƒ 
a tak˝e od poziomu bezrobocia. Z tego 
wzgl´du w∏adze miasta starajà si´ poprawiç 
warunki dla prowadzenia dzia∏alnoÊci 
gospodarczej w mieÊcie proponujàc m.in. 
projekt ulg w podatku od nieruchomoÊci 
w zamian za inwestycje i tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz podejmujàc dzia∏ania na 
rzecz pozyskania nowych inwestorów.

Podatki i op∏aty lokalne

Stosunkowo niewiele zmienià si´ wp∏ywy 
z tytu∏u podatków i op∏at lokalnych. 
W bud˝ecie miasta zapisano, ˝e b´dzie to 
kwota 182,5 mln z∏, podczas gdy w 2003 
roku by∏o to 179,5 mln z∏.
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Bud˝et 2004 - struktura wp∏ywów z podatków
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Najwa˝niejszym êród∏em przychodów 
z podatków lokalnych pozostaje podatek od 
nieruchomoÊci, który wzroÊnie ze 171,2 mln 
z∏ w 2003 r. do 174,2 mln z∏ w 2004 r. 

Dochody z mienia komunalnego wzrosnà 
ze 147,9 mln z∏ w 2003 r. do 245,8 mln z∏ 
w 2004 r.

Zupe∏nie inaczej przedstawiajà si´ wp∏ywy 
do bud˝etu miasta z mienia komunalnego, 
czyli dochody z tytu∏u wyp∏aconych dywi-
dend i zbycia praw majàtkowych. W tym 
roku b´dzie to kwota a˝ 139,1 mln z∏. Lwià 
jej cz´Êç stanowià wp∏ywy ze sprzeda˝y 
inwestorowi zagranicznemu udzia∏ów 
Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa Energetyki 
Cieplnej.

Wa˝nà pozycj´ w bud˝ecie miasta stanowià 
w tym roku inwestycje, które b´dà reali-
zowane w ramach Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2004-08. W 2004 
zaplanowano, ˝e ∏àczna wartoÊç inwesty-
cji realizowanych przez Gdaƒsk wyniesie 
174 mln z∏. Z tej kwoty 117,9 mln z∏ 
pochodziç b´dzie z bud˝etu miasta. èród∏em 
pozosta∏ych Êrodków b´dà fundusze pomoco-
we Unii Europejskiej, dotacje i subwencje 
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Dochody z mienia 
komunalnego
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z bud˝etu centralnego oraz wsparcie 
fi nansowe innych fi rm i instytucji - tak 
inwestorów prywatnych, jak i instytucji 
zarzàdzajàcych funduszami celowymi.
Inwestycje realizowane w ramach Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego koncentrujà 
si´ na zadaniach realizowanych w ramach 
dwóch programów Rozwoju Gospodarczego 
Gdaƒska oraz Poprawy JakoÊci ˚ycia 
w Gdaƒsku. Zadania te zwiàzane sà z:
• poprawà inwestycyjnej i turystycznej 

atrakcyjnoÊci Gdaƒska;
• poprawà dost´pnoÊci komunikacyjnej 

miasta;
• u∏atwieniem dojazdu do nowych 

i istniejàcych terenów inwestycyjnych;
• ochronà Êrodowiska naturalnego;
• rozwojem komunalnego i socjalnego 

budownictwa mieszkaniowego;
• zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 

miasta;
• rozwojem terenów zielonych i rekreacyj-

nych;
• poprawà stanu obiektów u˝ytecznoÊci 

publicznej.

Najwi´kszy udzia∏ w ∏àcznych wydatkach 
inwestycyjnych (Êrodki z bud˝etu miasta 
i fi nansowanie zewn´trzne) majà inwe-
stycje zwiàzane z ochronà Êrodowiska 
naturalnego i poprawà zabezpieczenia 
przeciwpo˝arowego - 54,6 mln z∏. Na 
drugim miejscu znajdujà si´ Êrodki na 
rozwój komunikacji w Gdaƒsku. Inwe-
stycje zwiàzane poprawà przejezdnoÊci 
i dost´pnoÊci komunikacyjnej miasta 
poch∏onà 52 mln z∏. Natomiast jedna piàta 
wartoÊci inwestycji realizowanych w tym 
roku czyli 34 mln z∏ b´dzie s∏u˝y∏a popra-
wie atrakcyjnoÊci inwestycyjnej i turystycz-
nej miasta.0%
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Niezmiennie od lat najwi´ksze wydatki 
w bud˝ecie miasta stanowià nak∏ady na 
oÊwiat´ i edukacyjnà opiek´ wychowawczà, 
na którà miasto otrzymuje z bud˝etu 
paƒstwa subwencj´ oÊwiatowà. Wydatki 
na te cele w bud˝ecie miasta na 2004 rok 
rosnà z 402,9 mln z∏ w 2003 r. do 431 mln 
z∏. Miasto otrzyma 235,8 mln z∏ subwencji 
oÊwiatowej z bud˝etu centralnego. Wzrost 
wydatków na oÊwiat´ fi nansowany jest 
przede wszystkim ze Êrodków w∏asnych 
Miasta. Zaplanowane nak∏ady z bud˝etu 
miasta wzrastajà w porównaniu z 2003 r. 
o 13,2% podczas gdy subwencja wzrasta 
tylko o 2,2%.

Przedszkola

6 tys. dzieci w wieku od lat 3 do 6 
ucz´szcza do 68 gdaƒskich przedszkoli pu-
blicznych. Nak∏ady miasta na utrzymanie 
przedszkoli (bez inwestycji) wyniosà 
w 2004 roku 37,8 mln z∏. Z bud˝etu miasta 

dofi nansowane sà równie˝ dwa przedszkola 
publiczne i 6 niepublicznych prowadzonych 
przez osoby prawne i fi zyczne, do których 
ucz´szcza 500 dzieci. Na ich dofi nanso-
wanie w bud˝ecie miasta zarezerwowano 
kwot´ 1,9 mln z∏. Du˝e wydatki wià˝à si´ 
tak˝e z utrzymaniem oddzia∏ów przedszkol-
nych prowadzonych w szeÊciu szko∏ach pod-
stawowych (tzw. „zerówki”). W tym roku 
liczba takich oddzia∏ów wzroÊnie ze 126 do 
130, a liczba ucz´szczajàcych tu dzieci z 2,6 
do 2,8 tysiàca. Na ten cel przeznaczono w 
bud˝ecie miasta 5,1 mln z∏.
Dodatkowo miasto fi nansuje utrzymanie 
czterech przedszkoli specjalnych, do których 
ucz´szcza 102 dzieci. Na ten cel z bud˝etu 
miasta przeznaczono 2,88 mln z∏.
Ze wzgl´du na zmiany w demografi i miasta 
w tym roku zaplanowano likwidacj´ dwóch 
przedszkoli w dzielnicach ÂródmieÊcie 
i Przymorze. JednoczeÊnie na potrzeby 
najm∏odszych mieszkaƒców Gdaƒska za 
1,6 mln z∏ zostanie zaadaptowany na 
przedszkole budynek przy ul. Pólnicy 26 na 
Jasieniu.
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Szko∏y i placówki oÊwiatowe

Najwi´ksze nak∏ady przeznaczone sà na 
utrzymanie gdaƒskich szkó∏ podstawowych 
i gimnazjów. W 2004 roku Miasto Gdaƒsk 
prowadziç b´dzie 64 publiczne szko∏y 
podstawowe, w tym 4 o profi lu sportowym. 
W klasach I-VI kszta∏ciç si´ b´dzie ogó∏em 
24 693 uczniów. Na utrzymanie szkó∏ pod-
stawowych z bud˝etu miasta przekazane 
zostanie 118,56 mln z∏. Poza Êrodkami na 
bie˝àce utrzymanie miasto wyda tak˝e 
4,9 mln z∏ na remonty szkó∏ podstawowych.
Do 13 niepublicznych szkó∏ podstawo-
wych w Gdaƒsku ucz´szczaç b´dzie 1 626 
uczniów. Szko∏y te otrzymujà dotacj´ 
w wysokoÊci 2 452 z∏ rocznie, tj. miesi´cznie 
204,33 z∏ na jednego ucznia, co daje 
∏àcznie kwot´ 4 mln z∏. Z bud˝etu miasta 
fi nansowane sà tak˝e 4 szko∏y podstawowe 
specjalne i 6 szkó∏ przyszpitalnych. W ra-
mach tego zadania realizuje si´ obowiàzek 
szkolny dla uczniów ze skierowaniem do 
nauczania specjalnego, a tak˝e dla uczniów, 
którzy w okresie nauki szkolnej przebywajà 
w szpitalu. Na rok 2004 zaplanowano 35 

oddzia∏ów dla 343 uczniów, na które trzeba 
b´dzie wydaç 4,78 mln z∏.
Gmina Gdaƒsk prowadzi 37 gimnazjów 
publicznych, w których uczy si´ 15 480 
uczniów w 600 klasach. Ich utrzymanie 
poch∏onie w tym roku 62,4 mln z∏, a na 
niezb´dne remonty trzeba b´dzie wydaç 
dodatkowo 1,5 mln z∏. Z bud˝etu miasta 
fi nansowane sà tak˝e cztery gimnazja 
specjalne i 6 gimnazjów w szko∏ach przy-
szpitalnych. W bie˝àcym roku utrzymanie 
40 oddzia∏ów w tych szko∏ach, w których 
uczyç si´ b´dzie 387 uczniów, b´dzie 
kosztowa∏o bud˝et miasta 4,7 mln z∏.
Gmina Gdaƒsk przeka˝e te˝ dotacje dla 
12 gimnazjów niepublicznych, do których 
ucz´szczaç b´dzie 667 uczniów, w tym 6 
niepe∏nosprawnych. To kolejny wydatek 
1,65 mln z∏. W gimnazjum publicznym 
prowadzonym przez Archidiecezj´ Gdaƒskà 
kszta∏ciç si´ b´dzie 77 uczniów (dotacja 
w wysokoÊci 100% wydatków bie˝àcych 
ponoszonych na 1 ucznia w szko∏ach 
publicznych). Tu pomoc fi nansowa miasta 
si´gnie 346 tys. z∏.
Finansowanie liceów ogólnokszta∏càcych 
wymaga nak∏adów 44,4 mln z∏. Kolejne 
8,5 mln z∏ poch∏onie utrzymanie specjal-
nych liceów ogólnokszta∏càcych a 6,2 mln z∏ 
kosztowaç b´dzie bud˝et miasta utrzymanie 
liceów profi lowanych. Dotacjami z bud˝etu 
miasta w wysokoÊci 2,9 mln z∏ obj´te sà 
tak˝e licea niepubliczne.
Koszt utrzymania zespo∏ów szkó∏ za-
wodowych wyniesie 49,3 mln z∏. Szko∏y 
zawodowe specjalne, w których kszta∏ci 
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si´ 316 uczniów niepe∏nosprawnych, b´dà 
kosztowa∏y miasto 3,3 mln z∏ Na fi nanso-
wanie szkó∏ artystycznych przeznaczony 
jest 1 mln z∏. Ponad 1,1 mln z∏ kosztowaç 
b´dzie miasto organizacja dowozu uczniów 
do szkó∏.
Na utrzymaniu miasta sà tak˝e dwa centra 
kszta∏cenia ustawicznego i jedno kszta∏cenia 
praktycznego. Na rok 2004 zaplanowano 
w tych placówkach nauk´ dla 3 332 
uczniów. Koszt ich utrzymania to dla 
bud˝etu miasta wydatek 8,1 mln z∏.
Poza nak∏adami na bie˝àce funkcjonowanie 
placówek oÊwiatowych oraz remonty prze-
widziano równie˝ Êrodki na kontynuacj´ 
budowy nowego gimnazjum w Osowej w 
wysokoÊci 4,5 mln z∏. Kontynuowane b´dà 
tak˝e prace termomodernizacyjne w Zespole 
Szkó∏ Samochodowych w Gdaƒsku przy ul. 
Elblàskiej - II etap, na które zarezerwowa-
no 1,3 mln z∏ oraz budowa sali gimnastycz-
nej dla Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych 
i Zawodowych nr 1 - 2 mln z∏, która b´dzie 
przekazana do u˝ytku w przysz∏ym roku. 
Modernizacja boisk szkolnych Zespo∏u 
Kszta∏cenia Podstawowego i Gimnazjalne-
go nr 17 poch∏onie kolejne 940 tys. z∏.

Realizujàc zadania zwiàzane z edukacyjna 
opiekà wychowawczà miasto utrzymuje 
64 Êwietlice szkolne w szko∏ach podstawo-
wych, zespo∏ach kszta∏cenia podstawowego 
i gimnazjalnego oraz gimnazjach. W 2004 

roku planuje si´ organizowanie zaj´ç 
Êwietlicowych w 225 grupach dla 6 824 
uczniów. Uczniowie majà mo˝liwoÊç korzy-
stania z fachowej opieki kadry pedagogicz-
nej zarówno przy odrabianiu lekcji, jak 
w trakcie ró˝nego rodzaju zaj´ç organizo-
wanych przez pedagogów i logopedów. 
W ramach tego zadania dzia∏ajà w cz´Êci 
szkó∏ Êwietlice terapeutyczne, w których 
realizuje si´ ró˝nego rodzaju programy edu-
kacyjne, a tak˝e Êwietlice o przed∏u˝onym 
dzia∏aniu ñ g∏ównie dla dzieci z rodzin pa-
tologicznych. Dzia∏ania te b´dà kosztowa∏y 
bud˝et Gdaƒska w 2004 roku 7,3 mln z∏.
 JednoczeÊnie miasto fi nansuje dzia∏alnoÊç 
72 sto∏ówek szkolnych, w których przygo-
towuje si´ goràce obiady dla ponad 10 000 
uczniów tych szkó∏. W sto∏ówkach szkol-
nych przygotowuje si´ obiady dla uczniów 
którzy op∏acajà obiady w pe∏nej wysokoÊci, 
a tak˝e dla uczniów z rodzin ubogich 
i patologicznych. Utrzymanie sto∏ówek to 
wydatek 5,3 mln z∏. Ponadto miasto prze-
znaczy z bud˝etu 4,6 mln z∏ na utrzymanie 
specjalnych oÊrodków szkolno-wycho-
wawczych, do których ucz´szczajà dzieci 
niepe∏nosprawne fi zycznie i umys∏owo. Ko-

Edukacyjna opieka 
wychowawcza
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lejne 5 mln z∏ kosztowaç b´dzie utrzymanie 
siedmiu poradni psychologiczno - pedago-
gicznych, w których prowadzone sà zaj´cia 
terapeutyczne dla dzieci z ró˝nego rodzaju 
dysfunkcjami rozwojowymi (m.in. dysleksjà, 
dysgrafi à). W poradniach przeprowadzane 
sà równie˝ badania rozwoju emocjonalnego 
dzieci. Pedagodzy zatrudnieni 
w poradniach s∏u˝à tak˝e pomocà dzieciom 
i nauczycielom oraz rodzicom podczas 
dy˝urów i wizyt na terenie szkó∏ i przed-
szkoli. Planuje si´, ˝e w 2004 roku 
z badaƒ prowadzonych przez psychologów, 
terapeutów i lekarzy specjalistów zatrud-
nionych w poradniach skorzysta ponad 
12 000 uczniów gdaƒskich szkó∏ i przed-
szkoli. 4,1 mln z∏ wydamy na utrzymanie 
szeÊciu internatów przy ZSZ Nr 9, ZSZ 
Przemys∏u Spo˝ywczo-Chemicznego, 
Conradinum, ZSZ ¸àcznoÊci, ZSZ Bu-
dowlano-Architektonicznych i Rolniczym 
Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego, 
z których korzysta 605 uczniów szkó∏ po-
nadpodstawowych. Dzi´ki 3,4 mln z∏ 
z bud˝etu miasta funkcjonowaç b´dzie 
Pa∏ac M∏odzie˝y oraz Mi´dzyszkolny 
OÊrodek Kultury Fizycznej w Gdaƒsku. 
Pa∏ac M∏odzie˝y prowadzi zaj´cia arty-
styczne, edukacyjne i sportowe w 45 pra-
cowniach oraz organizuje rocznie oko∏o 50 
imprez, konkursów, festynów dla ponad 2 
tysi´cy dzieci. Mi´dzyszkolny OÊrodek Kul-
tury Fizycznej zajmuje si´ organizowaniem 
imprez sportowych, prowadzeniem zaj´ç 
rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej 
dla dzieci ze skoliozà z terenu Gdaƒska.

Transport i ¸àcznoÊç

Komunikacja miejska

Koszty funkcjonowania Zak∏adu Komuni-
kacji Miejskiej wyniosà w 2004 roku 
135,7 mln z∏. Lwià cz´Êc tej kwoty, bo a˝ 
119,4 mln z∏ poch∏onie koszt zakupu przez 
miasto us∏ug przewozowych od spó∏ki. Kwo-
ta 6,3 mln z∏ w wydatkach na komunikacje 
miejskà zarezerwowana jest na pokrycie 
kosztów dystrybucji biletów. Koszty utrzy-
mania infrastruktury torowej i sieciowej 
poch∏onà kolejne 7 mln z∏ a planowane 
na ten rok wprowadzenie elektronicznego 
biletu kosztowaç b´dzie miasto 1,5 mln z∏.
Samo utrzymanie i ubezpieczenie infra-
struktury komunikacyjnej (m.in. regularnie 
dewastowanych wiat przystankowych, 
p∏otków, chodników, przejÊç dla pieszych 
i utrzymanie zieleni w obr´bie torowisk) 
b´dzie kosztowa∏o miasto 1,2 mln z∏.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, 
kosztem 3,5 mln z∏ b´dzie kontynuowana 
przebudowa i modernizacja torowisk tram-
wajowych, które majà zapewniç wi´kszy 
komfort i bezpieczeƒstwo podró˝nych.

Drogi

¸àczna d∏ugoÊç dróg i ulic na terenie 
Gdaƒska przekracza obecnie 900 km. 
W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci sà to drogi 
gminne i powiatowe, za które miasto 
odpowiada bezpoÊrednio. Od tego jednak 
roku na barkach miasta spoczywa tak˝e 
trzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 
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le˝àcych w granicach administracyjnych. 
W roku 2004 na bie˝àce utrzymanie 
dróg przeznaczono 16,3 mln z∏. Wydatki 
przeznaczone na drogi koncentrowaç si´ 
b´dà przede wszystkim na inwestycjach. 
Planuje si´ przeznaczyç na ten cel 44,9 mln 
z∏, z czego 35,9 mln z∏ stanowiç b´dà Êrodki 
w∏asne z bud˝etu miasta. Najwa˝niejsze 
inwestycje drogowe, do których przyst´puje 
w tym roku miasto to:
• budowa trasy W-Z (al. Armii Kra-

jowej) w Gdaƒsku na odcinku od ul. 
Jab∏oniowej do Obwodnicy Trójmiejskiej 
- 13,9 mln z∏; z bud˝etu miasta na kon-
tynuacj´ tej kluczowej dla ruchu tran-
zytowego inwestycji wydane zostanie 
7,2 mln z∏, pozosta∏a kwota pochodziç 
b´dzie z funduszy strukturalnych UE;

• rozbudowa ulicy S∏owackiego odcinek 
od górnej granicy lasu do ulicy Budow-
lanych (koszt ca∏kowity tej inwestycji 
wynosi a˝ 11,8 mln z∏, wi´kszoÊç kosz-
tów pokryje IKEA, natomiast z bud˝etu 
miasta przeznaczono na jej realizacj´ 
3 mln z∏);

• przebudowa g∏ównego ciàgu komuni-
kacyjnego obejmujàcego ulice: B∏´dnik, 
Podwale Grodzkie, Wa∏y Jagielloƒskie 
na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy 
Hucisko wraz z obiektami in˝ynierskimi: 
inwestycja ma poch∏onàç w tym roku 4 
mln z∏, z czego 1 mln z∏ b´dzie pochodzi∏ 
z bud˝etu miasta a 3 mln z funduszy 
strukturalnych UE;

• przebudowa ulicy Spacerowej - d∏ugo 
oczekiwana przez mieszkaƒców dzielnic 

Osowa i Owczarnia inwestycja b´dzie 
w tym roku kosztowa∏a bud˝et miasta 
2 mln z∏; na jej ukoƒczenie zaplanowano 
w kolejnych latach prawie 10 mln z∏;

• przebudowa ul. Powstaƒców War-
szawskich w Gdaƒsku, na odc. od ul. 
Kartuskiej do ul. Kolonia Praca - 
0,7 mln z∏; inwestycja b´dzie kontynu-
owana w przysz∏ym roku;

• przebudowa skrzy˝owaƒ ulicy Grun-
waldzkiej z ulicami: Dmowskiego 
i Partyzantów, JaÊkowej Doliny i Ko-
nopnickiej; nak∏ady miasta w 2004 roku 
- 8 mln z∏ i planowane zakoƒczenie 
w przysz∏ym roku.

Âcie˝ki rowerowe

Sieç Êcie˝ek rowerowych staje si´ jednà 
z wizytówek miasta. Dzieki poczynio-
nym do tej pory inwestycjom miasto mo˝e 
pochwaliç si´ ju˝ ponad 35 kilometrowà 
siecià Êcie˝ek, rowerowych. W tym roku 
powi´kszy si´ ona o nowe trakty rowerowe 
∏àczàce kolejne dzielnice Gdaƒska. Na ich 
budow´ w ramach inwestycji drogowych 
przeznaczono w 2004 roku kwot´ ponad 
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10,4 mln z∏. Dzi´ki temu powstanà:
• ciàg pieszo-rowerowy na przed∏u˝eniu 

ul. Ko∏obrzeskiej w Pasie Nadmorskim 
wraz z otoczeniem zieleni - 970 tys. z∏

• ciàg pieszo-rowerowy na ul. Obroƒców 
Wybrze˝a - 1,1 mln z∏

• Êcie˝ka rowerowa na ul. D∏ugie Ogrody 
- 1,2 mln z∏

• kolejny odcinek Êcie˝ki rowerowej na 
Wyspie Sobieszewskiej - 1 mln z∏

• kontynuacja Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ 
Al. Grunwaldzkiej, która docelowo 
ma rozciàgaç si´ od granicy z miastem 
Sopot do ul. Hallera - 1,6 mln z∏ (∏àczne 
nak∏ady na zaplanowany w tym roku 
odcinek wyniosà 3,8 mln z∏, 
a w kolejnych latach na kontynuacj´ 
budowy zaplanowano 4 mln z∏)

• ciàg pieszo-jezdny od ul. Po∏udniowej do 
ul. Zdrojowej w Gdaƒsku-Brzeênie - 
0,4 mln z∏

• budowa drogi rowerowej i moderniza-
cja chodnika przy ul. Jantarowej na 
odcinku od ul. Potoku Jelitkowskiego do 
ul. Piastowskiej - 1,2 mln z∏

• pierwszy odcinek Êcie˝ki rowerowej 
w ciàgu ulicy KoÊciuszki; w tym roku na 

ten cel przeznaczono 700 tys. z∏ 
a w przysz∏ym roku kolejne 800 tys. z∏

Gospodarka mieszkaniowa

¸àczne wydatki Gdaƒskiego Zarzàdu 
NieruchomoÊci Komunalnych, który 
zastàpi∏ w 2003 roku likwidowane PGM-y 
i jest odpowiedzialny za zarzàdzanie 
i administrowanie nieruchomoÊciami komu-
nalnymi wyniosà a˝ 170,4 mln z∏. Wydatki 
GZNK w przewa˝ajàcej cz´Êci pokrywane 
sà z wp∏ywów uzyskiwanych m.in. z najmu 
lokali mieszkalnych i u˝ytkowych. W tym 
roku z bud˝etu miasta GZNK otrzyma do-
tacj´ o ∏àcznej wysokoÊci 20,4 mln z∏. Z tej 
kwoty 15 mln z∏ zostanie przeznaczonych 
na cz´Êciowe pokrycie kosztów remontów 
i konserwacji budynków komunalnych 
stanowiàcych wspó∏w∏asnoÊç miasta, 
pozosta∏a kwota 5,4 mln z∏ - na pokrycie 
kosztów sprzàtania terenów miasta.
Prawie 11,1 mln z∏ kosztowaç b´dzie w tym 
roku bud˝et miasta gospodarka gruntami 
i nieruchomoÊciami. Wydatki obejmujà 
m.in.:
• przygotowanie nieruchomoÊci komunal-

nych do sprzeda˝y - 1,8 mln z∏
• wydatki na zakup gruntów pod 

planowanà budow´ dróg - 4,8 mln z∏
• opracowanie dokumentacji technicznej 

budynków - 1,45 mln z∏
• usuwanie w budynkach mieszkalnych 

skutków powodzi z 2001 roku - 
2,2 mln z∏

Poza tym na inwestycje w mieszkalnic-
twie przeznaczono w tym roku 8,3 mln z∏. 
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Najwi´ksze wydatki zwiàzane b´dà z:
• kontynuacjà prac przy adaptacji hote-

lowca na budynek mieszkalny przy ul. 
Chodkiewicza - 1,5 mln z∏

• budowà mieszkaƒ pod wynajem - 
4 budynki na osiedlu „Zielone Wzgórze” 
- 2,3 mln z∏

• budowà wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych na osiedlach Jary 
i Szadó∏ki - 2,5 mln z∏

• funkcjonowanie Parku Kulturowe-
go Fortyfi kacji Miejskich „Twierdza 
Gdaƒsk”, odpowiedzialnego za ochron´ 
licznych zabytków architektury militar-
nej - 1,2 mln z∏

Ochrona zdrowia

Mimo i˝ miasto nie jest obcià˝one 
obowiàzkiem fi nansowania ze swojego 
bud˝etu s∏u˝by zdrowia podejmuje szereg 
dzia∏aƒ, które majà na celu popraw´ kondy-
cji zdrowotnej jego mieszkaƒców. Na ten cel 
w tym roku przeznaczono 13,9 mln z∏.
Najwi´ksze nak∏ady w ramach profi laktyki 
zdrowotnej - 6 mln z∏ miasto przeznaczy na 
przeciwdzia∏anie alkoholizmowi. Obej-

muje to dzia∏alnoÊç m.in. OÊrodka Terapii 
Dzieci i M∏odzie˝y z Rodzin Alkoholowych 
oraz Gdaƒskiego Centrum Uzale˝nieƒ od 
Alkoholu. Finansowane b´dà programy 
edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝ oraz 
wdra˝anie nowoczesnej terapii uzale˝nieƒ 
(np.: wyjazdów terapeutycznych, konkur-
sów prozdrowotnych, itp.). Wydatki te sà 
w ca∏oÊci pokrywane z wp∏ywów z op∏at 
za zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu. Przy 
okazji warto dodaç, ˝e niemal 1,3 mln z∏ 
kosztowaç b´dzie miasto utrzymanie Izby 
Wytrzeêwieƒ.
W zakresie ochrony zdrowia miasto b´dzie 
koncentrowa∏o si´ na fi nansowaniu pro-
gramów zwiàzanych z promocjà zdrowia, 
m.in. takich jak:
• profi laktyka chorób uk∏adu krà˝enia 

i cukrzycy, 
• zapobieganie wyst´powaniu 

wczeÊniactwa oraz jego skutkom
• profi laktyka chorób u dzieci i m∏odzie˝y 

(m.in. wczesne wykrywanie wad wzroku) 
• profi laktyka zwiàzana z wczesnym 

wykrywaniem chorób nowotworowych 
(przede wszystkim badania mammogra-
fi czne i badanie gruczo∏u krokowego) 

• profi laktyka zwiàzana z wczesnym 
wykrywaniem osteoporozy.

Na dzia∏ania profi laktyczne w tym zakresie 
przeznaczono w tym roku ∏àcznie 1,8 mln 
z∏. Ponadto na zwalczanie narkomanii 
(w tym profi laktyka HIV/AIDS) przewi-
dziane jest w bud˝ecie 510 tys. z∏.
Poza fi nansowaniem programów profi -
laktycznych miasto zobowiàzane jest do 
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op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne dla uczniów i wychowanków szkó∏, 
którzy nie pozostajà na wy∏àcznym utrzy-
maniu osoby podlegajàcej ubezpieczeniu, 
osoby bezrobotne bez prawa do zasi∏ku oraz 
237 wychowanków placówek opiekuƒczo 
- wychowawczych. Sk∏adki te poch∏onà 
z bud˝etu miasta 4,1 mln z∏.
      

Tegoroczne wydatki na szeroko rozumianà 
pomoc spo∏eczna wyniosà w bud˝ecie miasta 
91,7 mln z∏.
Na opiek´ nad dzieçmi pozbawionymi opie-
ki rodzicielskiej (domy dziecka, rodzinne 
domy dziecka, rodziny zast´pcze) 
a tak˝e na pomoc w usamodzielnianiu si´ 
ich podopiecznych przeznacza si´ 9,6 mln 
z∏. Dodatkowo 5,6 mln z∏ przeznaczonych 
zostanie na cz´Êciowe pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci w 375 rodzinach 
zast´pczych, pomoc pieni´˝nà na usamo-
dzielnienie si´ 45 wychowanków z rodzin 
zast´pczych, pomoc pieni´˝nà na konty-

nuowanie nauki dla 253 wychowanków 
rodzin zast´pczych oraz funkcjonowanie 
9 rodzin pogotowia rodzinnego i 2 rodzin 
kontraktowych.
Du˝ym wydatkiem dla bud˝etu miasta sà 
dodatki mieszkaniowe (dop∏ata do kosztów 
czynszu dla najubo˝szych); w bie˝àcym 
roku jest to kwota 19,4 mln z∏.
Na utrzymanie Domów Pomocy Spo∏ecznej 
na ulicach Ho˝ej, Polanki i Starogardzkiej 
oraz miejsc w DSP Z∏ota Jesieƒ, Za Sosna-
mi, Caritas i Sobieszewo miasto zap∏aci w 
tym roku 11,6 mln z∏. Dzi´ki temu b´dzie 
mo˝na zapewniç odpowiednià opiek´ 
i wy˝ywienie dla blisko 500 osób. 
Niemal 10 mln z∏ b´dzie kosztowa∏o 
utrzymanie Miejskiego OÊrodka Pomocy 
Spo∏ecznej. Za poÊrednictwem MOPS przy-
znawane sà i wyp∏acane zasi∏ki rodzinne 
i piel´gnacyjne (w tym roku 1,5 mln z∏) oraz 
zasi∏ki i pomoc w naturze a tak˝e sk∏adki 
na ubezpieczenia spo∏eczne - 12,4 mln z∏
Wa˝nà inwestycjà z punktu widzenia 
mo˝liwoÊci sprawowania opieki nad osoba-
mi potrzebujàcymi jest przewidziane na ten 
rok dokoƒczenie modernizacji budynku po 
by∏ym ˝∏obku na OÊrodek Interwencji Kry-
zysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcj´ 
ds. Osób Bezdomnych. Na ten cel 
w bud˝ecie zarezerwowana jest kwota 
prawie 500 tys. z∏

Pomoc spo∏eczna 
i zadania zwiàzane 
z politykà spo∏ecznà
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Polityka spo∏eczna

W ramach prowadzonej polityki spo∏ecznej 
miasto ma na utrzymaniu 10 ˝∏obków, do 
których przyjmowane sà dzieci poni˝ej 3 
roku ˝ycia. Na ich utrzymanie miasto musi 
wyasygnowaç 6,4 mln z∏. Z bud˝etu miasta 
fi nansowana jest równie˝ dzia∏alnoÊç 
Powiatowego Urzedu Pracy (3,5 mln z∏), 
którego zadaniem jest ∏agodzenie skutków 
bezrobocia, pomoc w zatrudnieniu oraz ak-
tywizacja zawodowa bezrobotnych i innych 
osób poszukujàcych pracy.

W tym roku ∏àczne wydatki zwiàzane 
z gospodarkà komunalnà i ochronà 
Êrodowiska naturalnego wyniosà 
71,7 mln z∏.

Utrzymanie czystoÊci i zieleni

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieÊcie 
(trawniki, kwietniki, parki, lasy komunalne 
itp.) b´dzie kosztowaç w bie˝àcym roku 
7,4 mln z∏. Koszty letniego i zimowego 
sprzàtania miasta i oczyszczania ulic 
wyniosà w tym roku 14,2 mln z∏. W ramach 
tych wydatków z miasta usuni´te zostanie 
oko∏o 3 tys. ton odpadów zalegajàcych 
nielegalne wysypiska Êmieci. Miasto planuje 
w tym roku sfi nansowaç przeprowadzenie:
• pi´ciu zbiórek przeterminowanych leków 

i ich utylizacj´

• zbiórki i utylizacji ok. 7 tys. szt. przeter-
minowanych Êwietlówek oraz baterii

• odbioru i utylizacji odpadów niebez-
piecznych.

Na oÊwietlenie gdaƒskich ulic i iluminacj´ 
zabytkowych budowli przeznaczono w tym 
roku z bud˝etu miasta 11,1 mln z∏. Wzrost 
wydatków w 2004 roku, w porównaniu 
z wydatkami roku poprzedniego, wynika 
z przewidywanego wzrostu cen ener-
gii, wzrostu liczby punktów oÊwietlenia 
zwiàzanych z realizacjà nowego oÊwietlenia 
i nowo wybudowanych iluminacji oraz 
przej´cia na barki miasta wydatków na 
energi´ i utrzymanie oÊwietlenia dróg krajo-
wych, wojewódzkich i powiatowych.
Wy˝szym wydatkom na oÊwietlenie 
towarzyszyç b´dà w tym roku liczne inwe-
stycje:
• budowa oÊwietlenia ulic: Klimatyczna, 

Uzdrowiskowa, Dulkowa - 200 tys. z∏;
• budowa fragmentu oÊwietlenia na ul. 

Krzywej - 60 tys. z∏;

OÊwietlenie ulic i iluminacja 
zabytków

Gospodarka komunalna 
i ochrona Êrodowiska
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• budowa oÊwietlenia ulicy Przemian 
w Gdaƒsku - 85 tys. z∏;

• budowa oÊwietlenia ulicy: Kochanow-
skiego i fragment ulicy KoÊciuszki - 
450 tys. z∏;

• budowa oÊwietlenia ulic Na Szaƒcach 
i Modrej - 220 tys. z∏;

• budowa oÊwietlenia ulicy Podwale 
Staromiejskie - 182 tys. z∏;

• budowa oÊwietlenia ulic: Na Pia-
skach, Podbielaƒskiej, Bielaƒskiej, 
Podm∏yƒskiej, M∏yƒskiej, Rajskiej - 
300 tys. z∏;

• budowa iluminacji Ratusza Staromiej-
skiego - 185 tys. z∏;

• budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej 
- 130 tys. z∏;

• budowa iluminacji Wielkiego M∏yna 
- 300 tys. z∏.

• budowa iluminacji koÊcio∏a Êw. Józefa 
- 195 tys. z∏

Schronisko dla zwierzàt

Miasto troszczy si´ o zwierz´ta porzucone 
przez swoich dotychczasowych w∏aÊcicieli. 
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierzàt kosztuje w tym roku bud˝et 
miasta prawie 800 tys. z∏. Poza bie˝àcym 
utrzymaniem miasto realizuje budow´ no-
wego obiektu w Gdaƒsku Kokoszkach, który 
umo˝liwi roz∏adowanie t∏oku panujàcego 
w dotychczasowym schronisku, a tak˝e 
popraw´ warunków bytowych zwierzàt. Na 
ten cel w tegorocznym bud˝ecie zarezerwo-
wano 1,4 mln z∏.

Zarzàd Dróg i Zieleni

Zadaniami zwiàzanymi z gospodarkà 
komunalnà (drogami, mostami, sygnalizacjà 
Êwietlnà, oÊwietleniem miasta, iluminacjà, 
zieleƒcami, parkami, lasami komunalnymi, 
cmentarzami, oczyszczaniem ulic i p∏atnymi 
miejscami postojowymi) zajmuje si´ Zarzàd 
Dróg i Zieleni. Na utrzymanie tej instytucji 
miasto przeznaczy w tym roku 7 mln z∏.

Najwi´cej nak∏adów z bud˝etu miasta 
poch∏onie kontynuacja programu inwesty-
cyjnego majàcego zapewniç mieszkaƒcom 
miasta popraw´ stanu Êrodowiska natu-
ralnego a tak˝e bezpieczeƒstwa przeciw-
powodziowego oraz zaopatrzenia w wod´. 
¸àcznie na ten cel przeznaczono w bud˝ecie 
ponad 28 mln z∏. Nak∏ady inwestycyjne 
z bud˝etu miasta zostanà w du˝ym stopniu 
uzupe∏nione o Êrodki pochodzàce z funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej; ∏àczna 
kwota inwestycji przekroczy 54,6 mln z∏ 

Ochrona Êrodowiska 
naturalnego
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Najwa˝niejsze inwestycje to:
• kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. 

Zabornia - etap I - 4,4 mln z∏;
• przedsi´wzi´cie „Likwidacja oczyszczal-

ni Êcieków Zaspa Zadanie nr 2” - budo-
wa drugiej nitki kolektora t∏ocznego od 
przepompowni O∏owianka do Oczysz-
czalni Wschód. - 3,4 mln z∏;

• kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszew-
skiej - 2,8 mln z∏;

• budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na 
Potoku Toruƒskim - 2,5 mln z∏;

• budowa stacji uzdatniania wody Osowa 
- 2 mln z∏;

• budowa zbiornika retencyjnego „Augu-
stowska” w Gdaƒsku - 1,6 mln z∏;

• budowa zbiornika retencyjnego 
„¸ab´dzia” - 1,4 mln z∏;

• rozbudowa Oczyszczalni Wschód II etap 
- utylizacja osadów - 1,3 mln z∏;

• kolektor sanitarny Osowa - Bysewo 
oraz kanalizacja Barniewic i dzielnicy 
Osowa - 1,2 mln z∏;

• regulacja Potoku Oruƒskiego w rejonie 
ul. Bieszczadzkiej - 1,2 mln z∏;

• kanalizacja sanitarna w dzielnicy ¸osto-
wice - 1 mln z∏;

• kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy 
Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmor-
skiej - 1 mln z∏;

• budowa kanalizacji sanitarnej w dzielni-
cy Olszynka etap III-VI - 0,9 mln z∏

• odbudowa zbiorników retencyjno- 
przep∏ywowych w Parku Oruƒskim - 
0,8 mln z∏

• kanalizacja sanitarna i sieç 
wodociàgowa wraz z nawierzchnià 
drogowà w oÊ. Jasieƒ WieÊ - etap IV 
- 0,6 mln z∏;

• kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszew-
skiej - Zlewnia od P8 do P15 - 
0,6 mln z∏;

• kanalizacja deszczowa ulic: Kwietna, 
Âwierkowa, LeÊna, S∏oneczna - 
0,5 mln z∏.

Za bie˝àce utrzymanie i remonty sieci 
kanalizacji deszczowej, wodociàgowej, 
sanitarnej, urzàdzeƒ melioracyjnych 
(rowy, zbiorniki retencyjne, stacje pomp, 
wa∏y przeciwpowodziowe) miasto zap∏aci 
1,6 mln z∏. 

Ratusz G∏ównomiejski, Dwór Artusa, Dom 
Uphagena, Zespó∏ Przedbramia (Wie˝a 
Wi´zienna i Katownia), Muzeum Zegarów 
Wie˝owych (w koÊciele Êw. Katarzyny), 
Twierdza Wis∏oujÊcie, Wartownia nr 1 na 
Westerplatte, Muzeum Sportu i Turystyki 
oraz Muzeum Poczty Polskiej i tworzone 
Muzeum Bursztynu to najwi´kszy w Polsce 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego
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fi nansowany z bud˝etu miasta kompleks 
muzealny - Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdaƒska. W tym roku poza sta∏ymi 
ekspozycjami MHMG planuje zorgani-
zowanie wystaw: „Gdaƒsk w Europie od 
XV do XX” w Ratuszu G∏ównego Miasta, 
„Bi˝uteria sentymentalna ” w Domu 
Uphagena, „Gdaƒsk dla Rzeczpospolitej” 
w Ratuszu G∏ównego Miasta, „Religie w 
Gdaƒsku” w Sali Wety. Wp∏ywy z biletów 
wst´pu oraz innych us∏ug (np. wynajmu hi-
storycznych pomieszczeƒ na okolicznoÊciowe 
spotkania) pokrywajà ok. 10% kosztów 
utrzymania Muzeum, reszta pochodzi 
z dotacji bud˝etu miasta - w tym roku 
w wysokoÊci 7,8 mln z∏.
Na funkcjonowanie Centrum Sztuki 
Wspó∏czesnej „¸aênia” przeznaczono 
1,08 mln z∏. Centrum Sztuki Wspó∏czesnej 

„¸aênia” zajmuje si´ prezentacjà 
wspó∏czesnej sztuki polskiej i zagranicz-
nej, edukacjà kulturalnà w zakresie 
sztuki wspó∏czesnej, tworzeniem kolekcji, 
mi´dzynarodowà wymianà artystycznà. 
W 2004 roku CSW planuje realizacj´ wy-
stawy na temat historii modernizmu 
w architekturze niemieckiej - organizowanà 
i fi nansowanà przez fundacj´ Goethego, 
wystaw´ na temat historii modernizmu 
w Gdaƒsku, historii sztuki lat 70. w Polsce, 
wystaw´ wspó∏czesnej sztuki norweskiej, 
oraz mi´dzynarodowy projekt pod tytu∏em 
„War Gamet”. CSW „¸aênia” zatrudnia 
11 osób.
Teatr Miniatura to jedyny utrzymywany 
w pe∏ni przez miasto teatr, który przede 
wszystkim s∏u˝y najm∏odszemu pokoleniu 
widzów. W tegorocznym bud˝ecie na jego 
dzia∏alnoÊç zarezerwowano nieco ponad 
2 mln z∏. W tegorocznych planach Miniatu-
ry przewidziana jest realizacja spektakli 
w ramach dwóch edycji Gdaƒskiego 
Stypendium Teatralnego oraz spektakle 
premierowe: „PierÊcieƒ i Ró˝a”, „Oliwier 
Twist” oraz „Pinokio”.
Na dzia∏alnoÊç Polskiego Chóru Kame-
ralnego „Schola Cantorum Gedanensis” 
bud˝et miasta przeznacza 961 tys. z∏. Polski 
Chór Kameralny jest organizatorem kon-
certów i festiwali muzycznych w kraju i za 
granicà. Chór planuje w roku 2004 udzia∏ 
w koncertach: Festiwalu Muzyki Sakralnej 
Gaude Mater w Cz´stochowie, „Muzyka 
Pacyfi ku” w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdaƒsku, w Bazylice Mariackiej dwa 
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koncerty - Requiem W.A. Mozarta i Wielki 
Koncert z udzia∏em niemieckiej orkiestry na 
instrumenty dawne, prawykonanie dzie∏a 
Krzesimira D´bskiego oraz symfoni Nihil 
Homine Mirabilius.
Dotacja do Zespo∏u Muzyki Dawnej „Ca-
pella Gedanensis” wynosi 1,3 mln z∏. Zespó∏ 
jest organizatorem Festiwalu Gdaƒska 
Wiosna Muzyczna oraz szeregu koncertów 
adresowanych do mieszkaƒców Gdaƒska.
Miejski Dom Kultury, na którego 
dzia∏alnoÊç przeznaczono w tym roku 
4,4 mln z∏, jest organizatorem imprez kul-
turalnych, inicjuje i prowadzi ró˝norodne 
kluby zainteresowaƒ. MDK realizuje wiele 
wa˝nych imprez, mi´dzy innymi: Scen´ 
Letnià przy Bramie Oliwskiej, Dni Morza 
i Wis∏y, Festiwal Latawca, 
Mi´dzynarodowy Festiwal Teatrów Ple-
nerowych i Ulicznych FETA, Sylwester. 
Organizuje zaj´cia sta∏e w 8 fi liach MDK 
na terenie miasta (m.in.: M∏odzie˝owy 
Klub Twórczy „Plama”, Integracyjny Klub 
Artystyczny „Winda”, Promocyjny Klub 
Muzyczny „Burdl”) oraz prowadzi trzy 
zespo∏y twórcze (m.in. Zespó∏ PieÊni i Taƒca 

„Gdaƒsk”). W bud˝ecie na 2004 zaplano-
wano równie˝ Êrodki na nowo powstajàcà 
fi li´ na Wyspie Sobieszewskiej. Miejski Dom 
Kultury zatrudnia 56 osób.
Bogatà dzia∏alnoÊç kulturalnà prowadzi 
mieszczàcy si´ od dwóch lat w nowej 
siedzibie na gdaƒskiej Zaspie Klub „˚ak”. 
Klub organizuje ró˝ne formy zespo∏owego 
uczestnictwa w dzia∏aniach artystycznych 
i kulturalnych, organizuje przeglàdy i festi-
wale artystyczne we wspó∏pracy 
z innymi podobnymi oÊrodkami kultury, 
prowadzi edukacj´ kulturalnà. W tym 
roku „˚ak” planuje zrealizowaç kilka 
wa˝nych imprez, mi´dzy innymi Festiwal 
„The Best Off”, ZACZYNANIA teatralne, 
Festiwal „Teatr P∏ci”, 50 urodziny BIM 
- Bomu, Festiwal Jazz Jantar oraz Cykl 
Ca∏orocznych Koncertów Muzyki Nowej. 
W bud˝ecie Klubu zaplanowano Êrodki na 
dzia∏alnoÊç teatrów: Dada von Bzdülow 
oraz Stajnia Pegaza. Dochody w∏asne 
klubu ñ realizowane ze sprzeda˝y biletów 
na fi lmy i imprezy, prowadzenia kawiarni 
i sponsoringu, stanowià mniej ni˝ po∏ow´ 
ca∏kowitych kosztów dzia∏alnoÊci. Z tego 
wzgl´du miasto dofi nansuje jego dzia∏alnoÊç 
kwotà 1,1 mln z∏.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz-
na jest instytucjà podleg∏à samorzàdowi 
wojewódzkiemu, ale w du˝ej cz´Êci 
wspó∏fi nansowanà przez w∏adze miasta. 
Na terenie Gdaƒska znajduje si´ 35 fi lii 
i 18 punktów bibliotecznych. Rocznie 
wypo˝yczajà one ponad pó∏tora miliona 
ksià˝ek, w tym ponad 200 tysi´cy publikacji 
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w wersji dêwi´kowej. Nak∏ady miasta na 
jej funkcjonowanie w tym roku wyniosà 
4,5 mln z∏.
Wiele Êrodków z bud˝etu miasta przezna-
czonych jest na fi nansowanie i dofi nan-
sowanie masowych imprez kulturalnych 
kierowanych do turystów i mieszkaƒców 
Gdaƒska. Na ten cel oraz na promocj´ 
miasta poza granicami regionu i kraju 
przeznaczono w tym roku 3,2 mln z∏.

2,4 mln z∏ wyniesie w 2004 roku bud˝et 
Miejskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji. 
W kwocie tej mieÊci si´ utrzymanie i remon-
ty miejskich obiektów sportowych, organi-
zacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
utrzymanie strze˝onych kàpielisk morskich.
1,2 mln z∏ przeznaczono na prowadzenie 
zaj´ç ogólnodost´pnych w ró˝nych dyscypli-
nach sportowych, a kolejne 157 tys. z∏ na 
popularyzacj´ sportu poprzez honorowanie 
zawodników i ich trenerów za wybitne 
osiàgni´cia sportowe zdobyte na arenach 
mi´dzynarodowych (m.in.: Igrzyska Olim-
pijskie, Mistrzostwa Âwiata i Europy) oraz 
przyznawanie pucharów, medali, dyplo-
mów, nagród rzeczowych 
w postaci sprz´tu sportowego dla 
zwyci´zców bioràcych udzia∏ w zawodach. 
Dzia∏alnoÊç OÊrodka Promocji Zdrowia 
i SprawnoÊci Dziecka kosztowaç b´dzie  
477 tys. z∏.

Inwestycje sportowe poch∏onà 7,2 mln z∏, 
w tym 1,1 mln z∏ na dokoƒczenie budowy 
p∏ywalni na Che∏mie, a 3,7 mln z∏ na do-
kumentacj´ technicznà hali widowiskowo-
sportowej na granicy Gdaƒska i Sopotu.

Administracja publiczna

Koszt funkcjonowania Rady Miasta 
Gdaƒska w 2004 roku wynosi 1,25 mln 
z∏. Roczny koszt funkcjonowania Urz´du 
Miejskiego wynosi 53,6 mln z∏, zaÊ same 
wynagrodzenia prawie 1000 zatrudnionych 
tu urz´dników wynoszà 37,1 mln z∏.
      

Utrzymanie Stra˝y Miejskiej (282 etaty) 
b´dzie kosztowa∏o w tym roku prawie 
10 mln z∏. Na dzia∏alnoÊç stra˝y po˝arnej 
(287 etatów) w 2004 roku przeznaczo-
no 11,4 mln z∏. Dodatkowo 426 tys. z∏ 
kosztowaç b´dzie dzia∏alnoÊç Ochotniczych 
Stra˝y Po˝arnych - w tym Sekcji Psów 
Ratowniczych. Miasto wspomaga tak˝e 
dzia∏alnoÊç Komendy Miejskiej Policji 

Bezpieczeƒstwo publiczne 
i ochrona przeciwpo˝arowa

Kultura fi zyczna, sport 
i turystyka



23

w Gdaƒsku, fi nansujàc przede wszyst-
kim dodatkowe s∏u˝by funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji w Gdaƒsku 
oraz nagrody za efekty uzyskane w ramach 
realizacji zadaƒ prewencyjnych dla poli-
cjantów. Z bud˝etu miasta fi nansowana jest 
tak˝e dzia∏alnoÊç Obrony Cywilnej oraz 
dzia∏alnoÊç Powiatowego Zespo∏u Reago-
wania Kryzysowego
W tym roku rozpocznie si´ budowa 
stra˝nicy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej 
z bazà do dzia∏aƒ ekologicznych na linii 
brzegowej Zatoki Gdaƒskiej. Na ten cel 
przeznaczono w 200 tys. z∏, z czego po∏owa 
pochodziç b´dzie z dotacji bud˝etu paƒstwa 
(∏àczne nak∏ady na t´ inwestycj´ zapisane 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
wyniosà 7,1 mln z∏ i w po∏owie b´dà pokry-
te z bud˝etu centralnego). Dalsza moderni-
zacja siedziby Stra˝y Miejskiej przy 
ul. Elblàskiej b´dzie kosztowa∏a 500 tys. 
z∏. Na dofi nansowanie zakupu sprz´tu 
gaÊniczego dla stra˝y po˝arnej zaplanowa-
no 900 tys. z∏ (w 2003 roku by∏a to kwota 
180 tys. z∏). Natomiast inwestycje na rozbu-
dow´ Zintegrowanego Miejskiego Centrum 
Zarzàdzania Kryzysowego wyniosà 
400 tys. z∏.
      

Aktywni gdaƒszczanie

Wielu mieszkaƒców zaanga˝owanych 
jest w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà. Na terenie 
Gdaƒska dzia∏a oko∏o 1 tys. organizacji 
pozarzàdowych.
W tym roku dotacje (granty) dla organizacji 
pozarzàdowych przyznane przez Miasto 

Gdaƒsk na realizacj´ zadaƒ wyniosà 
ogó∏em 3,3 mln z∏. Prawie 800 tys. z∏ 
przyznano w ramach ogólnego konkursu 
grantowego, ponad 860 tys. z∏ na zadania 
zwiàzane z pomocà spo∏ecznà, zaÊ kluby 
i stowarzyszenia sportowe otrzyma∏y ponad 
1,2 mln z∏ Na zadania z zakresu profi lakty-
ki alkoholowej i zapobiegania narkomanii, 
przeznaczono kolejne 440 tys. z∏.
Ponadto w bud˝ecie miasta zarezerwowa-
no kwot´ 3,2 mln z∏ z przeznaczeniem na 
inicjatywy zg∏aszane przez mieszkaƒców, 
fi rmy i instytucje zainteresowane realizacjà 
inwestycji w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego.
      

D∏ug publiczny

W bie˝àcym roku obs∏uga d∏ugu publicznego 
miasta - kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych 
na realizowane do tej pory w Gdaƒsku in-
westycje - b´dzie kosztowa∏a bud˝et miasta 
28,8 mln z∏.
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