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Blisko 1000 zgonów  
w szczycie jesiennej fali 
zachorowań na CoVid-19

LiCzBa zgonów w gdańsku  
w ujęCiu miesięCznym w okresie 
od styCznia 2018 do marCa 2021

suma miesięczna



waLka ze skutkami pandemii

24,4 mln zł 2,5 mln zł
zwalczanie skutków  
i przeciwdziałanie epidemii

8000 
zakupionych testów

obniżki czynszów dla 
przedsiębiorców

pomoc dla 170 organizacji 
i instytucji oraz ponad  
2,4 tys. seniorek i seniorów

zakup 80 komputerów 
do nauki zdalnej



Budżet gdańska w 2020

6,4 mln zł

413 mln zł 1,1 mld zł

49 mln zł
defIcyt

wydatkI na 
komunIkację

wydatkI na 
edukację

janosIkowe

3929,3 mln zł 3935,7 mln zł

dochody wydatkI



wzrost 
wpływów
w LataCh 2015–2020

wzrost 
wydatków 
w LataCh 2015–2020

wpływy z pIt wpływy z cIt wydatkI na edukację wydatkI na 
komunIkację mIejską

+ 42 % + 62 % + 80 % + 52 %

655 mln zł

70,3 mln zł

283 mln zł

931 mln zł

114,2 mln zł

512 mln zł

345 mln zł

180 mln zł



najważniejsze inwestyCje w 2020

zakończona budowa 
linii tramwajowej  
w al. P. adamowicza

243 mln zł

174 mln zł 118 mln zł 22,3 mln zł

10 mln zł

zakończono 
przebudowę linii 
tramwajowej  
na stogi

zakończono budowę 
nowej siedziby 
Gdańskiego Pogotowia 
Opiekuńczego

przebudowa 
wiaduktu 
Biskupia Górka

oddano do użytku 
obrotową kładkę na 
Wyspę spichrzów



inwestyCje w trakCie reaLizaCji 
(rozpoCzęte w 2020)

pomorskie Centrum 
inwestycyjne 
przygotowywanie  
i komercjalizowanie terenów 
inwestycyjnych przez GaRG

port Czystej energii 
rozpoczęcie budowy instalacji 
zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów

rozbudowa ul. kartuskiej 
na odcinku od ul. Otomińskiej 
do ul. nowatorów

budowa linii tramwajowej 
nowa warszawska



najważniejsze działania w 2020

stypendium kulturalne 
miasta gdańska
ujednolicenie programu

wspólny bilet 
kolejowo-autobusowy
jeden bilet na autobusy, tramwaje  
i sKm/PKm i POLReGiO z Gdańską 
Kartą mieszkańca ze zdjęciem

zielony Budżet obywatelski
nowa kategoria w 2020

3,9 mln zł



oCena ratingowa gdańska  
w LataCh 2014–2020
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