projekt
budżetu
Sopotu 2022

Szanowni Państwo,
Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Sopotu,
za nami trudny, pandemiczny rok, ale ten przed nami także nie będzie łatwy, bo z wieloma niewiadomymi. Niestety w mijającym roku rząd podjął
wiele decyzji politycznych, złożył obietnice, których częściowe koszty chce przerzucić na wspólnoty lokalne. Program Polski Ład oraz inne rządowe
działania zmierzają do centralizacji państwa, marginalizują udział samorządów, m.in. w planowaniu ich finansów. Tym samym powodują spadek
dynamiki budżetów miast. I tak w przypadku Sopotu, w latach 2017-2019 odnotowaliśmy 15-procentowy przyrost dochodów, teraz będzie to
niestety nawet 7-procentowy ich spadek. Ma to ogromny wpływ na skalę podejmowanych działań. Zrealizowanie inwestycji to dopiero początek. Aby
służyły nam jak najdłużej, były bezpieczne, konieczne jest utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie. Dziś nie mamy pewności, czy będzie nas na to
stać.
Na szczęście Sopot nie jest zadłużony na dużą skalę, jak wiele innych samorządów. Ma możliwość zaciągnięcia kredytów, by prowadzić zaplanowane,
konieczne inwestycje, dofinansowane ze środków UE czy budownictwo komunalne, dofinansowane z budżetu państwa. Będziemy realizować wiele
projektów, wprowadzać udogodnienia dla mieszkańców, a nade wszystko działać tak, aby nie obniżać jakości życia sopocian. Od lat nasze miasto
oceniane jest jako jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania. Sopot to najbardziej zielone miasto w Polsce, z czystym powietrzem, za rok mam
nadzieję, już bez żadnego węglowego paleniska.
Przed nami budowa kolejnych dróg rowerowych i zamiana transportu publicznego na bardziej ekologiczny, a także wiele wyzwań związanych z oświatą, która jest najważniejszą pozycją w
budżecie oraz ochroną zdrowia w tym trudnym okresie pandemicznym. Będziemy realizować programy profilaktyczne, w tym in vitro i rozwijać bazę leczniczą.
Rok 2021 to rok, w którym wspólnie z mieszkańcami piszemy niezwykle ważny dla miasta dokument – Strategię Sopotu na lata 2022- 2030. Mimo trudności, będziemy realizować cykliczne
wydarzenia kulturalne, dalej inwestować w sztukę na najwyższym poziomie rozwijając zewnętrzną galerię rzeźby, tworząc muzeum miejsca w Operze Leśnej. Zbudujemy kolejne mieszkania
komunalne, zmodernizujemy drogi i zadbamy o bezpieczeństwo przekazując wsparcie finansowe służbom – policji i straży pożarnej. Zabezpieczyliśmy też środki na konieczny remont siedziby
Urzędu Miasta przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27. Ten gmach zbudowany w latach 1910-1911 nigdy nie przechodził generalnego remontu. To ogromne wyznanie organizacyjne, budowlane,
a przede wszystkim konserwatorskie. Dostosujemy tę zabytkową przestrzeń do bezpiecznych i przyjaznych standardów obsługi.
Wierzę, że mimo wszystko 2022 rok będzie dobry dla Sopotu!
Projekt budżetu na 2022 rok znajdą Państwo na stronie bip.sopot.pl.
Zapraszam do dyskusji oraz przesyłania uwag na adres prezydent@sopot.pl.
Jacek Karnowski
prezydent Sopotu
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zadłużenie miasta
Type something

john doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed quis justo
sed justo ullamcorper porttitor nec id augue. Phasellus consectetur risus
ac efficitur dapibus. Aenean sed diam sodales, congue augue ac, placerat
libero. Proin non magna pellentesque, dignissim ligula sit amet,
convallis libero. Proin volutpat nec tellus et pulvinar. Nunc venenatis
mattis lectus, non faucibus justo vestibulum eu. Fusce id nulla massa.
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planowane dochody
Type something

planowane dochody 365 771 850 zł
mniejsze o 9,47 % do 2021 r.
pozostałe dochody własne 8 %
dotacje celowe 11 %

podatki i opłaty lokalne 24 %

dochody ze sprzedaży mienia 9 %

podatek PIT i CIT 30 %

środki UE 5 %
subwencje 13%

struktura planowanych
dochodów
Type something

john doe

planowane wydatki
Type something

planowane wydatki 439 439 700 zł
na tym samym poziomie co w 2021 r.
pozostałe wydatki 6 %
bezpieczeństwo 2 %
zdrowie i pomoc społeczna 15 %

kultura 6%
transport 8%
sport i turystyka 6%

gospodarka komunalna 16 %
oświata i wychowanie 22%
gospodarka mieszkaniowa 8%
(w tym remont urzędu)

administracja 11%

planowane wydatki
inwestycyjne
Type something

Wydatki inwestycyjne planuje się na poziomie 95 229 010 zł, stanowić to będzie 21,61% wydatków ogółem.
Do najistotniejszych należeć będą:

infrastruktura drogowa 17,6 mln zł
budowa budynków komunalnych przy al. Niepodległości 785, Obodrzyców, 3 Maja 12,2 mln zł
przebudowa i modernizacja urzędu miasta 6,8 mln zł
modernizacja serwerowni w urzędzie miasta, zintegrowany system informatyczny 5,2 mln zł
modernizacja oświetlenia ulicznego 5 mln zł
prace modernizacyjne w placówkach oświatowych 4,1 mln zł
gospodarka ściekowa i ochrona wód 16,22 mln zł
ochrona powietrza 3,3 mln zł

budżet
obywatelski
Type something

6,3 mln zł
projekty ogólnomiejskie:
Ambulatorium chirurgiczne przy przychodni lekarskiej 1 mln zł
Karetka terenowa dla WOPR 300 tys. zł
Zakup łodzi z defibrylatorem dla WOPR 500 tys. zł
Wczesne wykrywanie nowotworu piersi wśród mieszkanek Sopotu
w wieku 45-49 lat 35 tys. zł
Ochrona jeży – zakup domków zimowych dla jeży 25 tys. zł
Wykonanie koncepcji budowy kładki rowerowej nad torami w ciągu
al. Niepodległości 155 tys. zł
Zakup defibrylatorów AED i szkolenia z pierwszej pomocy
w każdej dzielnicy 150 tys. zł

kontynuacja zadań z poprzednich lat:
Rekreacja dla każdego – minigolf na sopockich błoniach 270 tys. zł
Obserwatorium Astronomiczne 878 tys. zł
Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu 1 mln zł

bezpieczeństwo
Type something

9,43 mln zł
Komenda Miejska Policji 120 tys. zł
Straż Pożarna 4,63 mln zł
Straż Graniczna 14 tys. zł
Straż Miejska 3,5 mln zł
Ochotnicza Straż Pożarna 46 tys. zł
WOPR 100 tys. zł
Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zarezerwowano
1 038 000 zł. W 2021 roku te środki były wykorzystywane na walkę z pandemią.

Urząd Miasta
Type something

13, 26 mln zł
inwestycje 6,46 mln zł:
remont serwerowni – 2,25 mln zł
zakupy serwerów i UPS-ów – 800 tys. zł
zintegrowany system informatyczny – 3 mln zł
zakup oprogramowania i biblioteki taśmowej – 410 tys. zł






przygotowanie do remontu i I etap remontu 6,8 mln zł:
przebudowa sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 20,
przystosowanie na centrum obsługi mieszkańca – 300 tys. zł
przebudowa budynku szkoły przy ul. Kościuszki 20/18 –2,3 mln zł
I etap remontu urzędu – 3,9 mln zł




przebudowa budynku ZSH przy al. Niepodległości 749 – 300 tys. zł
I etap remontu urzędu – 3,9 mln zł

Budynek zaprojektowany prze Paula Puchmuellera,
wybudowany w 1910-1911 r. do tej pory nie przechodził
generalnego remontu.

kultura
Type something

24,6 mln zł
Teatr Wybrzeże 950 tys. zł
Polska Filharmonia Kameralna Sopot 1,78 mln zł
centrum kultury dla mieszkańców Sopotu
w zabytkowym Dworku Sierakowskich 300 tys. zł
Państwowa Galeria Sztuki 4,22 mln zł
Muzeum Sopotu 2 mln zł

Najważniejsze wydarzenia:
Festiwal Sopot Classic 1 mln zł
Literacki Sopot 600 tys. zł
Sopot Jazz Festival 380 tys. zł
Sopocka Majówka 140 tys. zł
Koncert dla Mieszkańców 150 tys. zł
100 rocznica urodzin W. Bartoszewskiego 120 tys. zł
koncert na zakończenie obchodów 120-lecia Sopotu 500 tys. zł









kultura
Type something

BART 1,4 mln zł
Bałtycka Agencja Artystyczna BART jest samorządową
instytucją kultury, której celem jest tworzenie i
upowszechnianie kultury oraz organizacja imprez kulturalnych.
GOYKI 3 ART. INKUBATOR 1,68 mln zł
Instytucja realizuje zadania związane z tworzeniem i
upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, wsparciem
środowisk twórczych oraz popularyzacją kultury i historii
miasta Sopotu.
Biblioteka 4,1 mln zł
W skład instytucji wchodzi 7 placówek: Sopoteka, Miniteka,
Koc i Książka, Broadway, Filia nr 2, Filia nr 6, Filia nr 8.

Opera Leśna otwarta została w lipcu 1909, ostatnią modernizację
przeszła w 2012 roku. Powierzchnia obiekt to 4 ha, widownia
mieści 5 047 widzów, natomiast scena wraz orkiestronem jest
w stanie pomieścić ponad 100 osobową orkiestrę.

Marcin Skwierawski
wiceprezydent Sopotu

budownictwo komunalne
realizacja inwestycji miejskich
ochrona środowiska, zieleń i ochrona przyrody
transport zbiorowy i inżynieria ruchu
gospodarka komunalna
pozyskiwania środków zewnętrznych
gospodarka nieruchomościami
gospodarka lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
rewitalizacja miasta
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
ochrona zabytków
infrastruktura techniczna miasta
Zarząd Dróg i Zieleni
Zakład Oczyszczania Miasta

zielony Sopot
utrzymanie terenów zieleni miejskiej, drzewostanu, sadzenie krzewów
i drzew 4,3 mln zł
wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 5 mln zł (III etap)
dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców
(np. wymiana ogrzewania, odnawialne źródła energii, systemy
gromadzenia wody, usuwanie azbestu, wymiana okien) 870 tys. zł
wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych 1 mln zł

200 ha lasów komunalnych utrzymywanych jest przez miasto

mobilność
komunikacja miejska 6,8 mln zł
Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy 1,1 mln zł
Projekt „EkoParking” 170 tys. zł.
Edukacja i promocja komunikacji rowerowej, 85 tys. zł, w tym m.in.:
Rowerowy Maj
rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski
Rowerem do pracy
montaż kolejnych stojaków rowerowych






Sopot może się pochwalić bardzo wysokim udziałem dróg rowerowych w stosunku do dróg ogółem. 22,5 km dróg rowerowych
na 65 km jezdni (nie dotyczy kontra ruchu rowerowego i wydzielonych pasów rowerowych z jezdni).

odpady
koszty odbioru odpadów komunalnych 17,4 mln zł
rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów 740 tys. zł
I etap (dotacja z NFOŚ w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych)
program edukacyjny: Sopot Naturalnie

Sopot aplikuje o środki na budowę podziemnych pojemników
na odpady w pasie nadmorskim, na ten cel zarezerwowano
125 tys. zł na wkład własny. Całość inwestycji to 2,5 mln zł.

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku
administracyjno-biurowego dla ZDiZ, ZOM, AQUA, Straży Miejskiej,
budynków warsztatowo-magazynowych, wybudowanie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
zagospodarowanie terenu dla potrzeb ZOM i ZDiZ 900 tys. zł

schronisko dla zwierząt
schronisko dla zwierząt Sopotkowo 1 mln zł
28 lutego 2022 roku kończy się umowa na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Warszawie – oddział w Sopocie.
Od marca 2022 schronisko poprowadzi Zarząd Dróg i Zieleni.

Obecnie w schronisku przebywa 88 kotów 35 psów
czekających na adopcję.

remonty ulic i chodników
Najważniejsze remonty, przebudowy dróg i infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej:
ul. 3 Maja 8 mln zł w 2022 r. (całkowity koszt 16 mln zł,
dofinansowanie w 95% z programu Polski Ład)
ul. Mazowiecka 2,1 mln zł (koniec w 2023 r.)
ul. Chodowieckiego 2,6 mln zł (koniec w 2023 r.)





rezerwacja środków na wykonanie remontów
w przypadku otrzymania dofinansowania:
ul. Smolna 200 tys. zł
ul. Kolejowa 1 mln zł
rozbudowa miejskiego systemu gospodarowania wodami





wizualizacja ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Kościuszki

opadowymi w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod
Płowcami, Polnej, Skarpowej 1 mln zł
możliwość dofinansowania środkami pochodzącymi z UE w sumie wysokości 4,85 mln zł

sopockie ulice
bieżące utrzymanie dróg 7 mln zł
modernizacja jezdni i chodników 2,8 mln zł
remont schodów przy ul. Lipowej 600 tys. zł
kontynuacja remontów:
w kwartale ul. Parkowej, Kordeckiego, al. W. Polskiego,
Kilińskiego 4,4 mln zł
ul. Abrahama, Andersa i Mickiewicza 6,5 mln zł



modernizacja strefy płatnego parkowania 2,5 mln zł

cmentarz
wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza
komunalnego 3,2 mln zł
rozbudowa cmentarza komunalnego 500 tys. zł
budowa kolumbarium na 45 nisz 350 tys. zł

Cmentarz powstał w 1878 i pierwotnie był cmentarzem ewangelickim. W jego sąsiedztwie znajduje się cmentarz katolicki
i cmentarz żydowski. Najstarsze istniejące nagrobki pochodzą z lat 1915–1916.

budownictwo komunalne
12 mln zł
budowa mieszkań komunalnych:
przy ul. 3 Maja 61 – 4,5 mln zł
przy al. Niepodległości 652 A – 3 mln zł
przy ul. Obodrzyców 20 A – 1,8 mln zł

projektowanie budynków komunalnych:
ul. Smolna, ul. Reja, ul. Jana z Kolna
al. Niepodległości – 1,5 mln zł
inwestycje modernizacje w istniejących budynkach i
lokalach komunalnych – 3,5 mln zł

Uzyskano dofinansowanie z BGK na budowę budynku przy ul. 3 Maja w wysokości
80% kosztów kwalifikowanych, a na pozostałe lokalizacje składane będą wnioski
do BGK o dofinansowanie, które wynosić będzie od 50% do 80% kosztów
kwalifikowanych.

Magdalena Czarzyńska-Jachim
wiceprezydentka Sopotu

nauka, oświata i wychowanie
zdrowie, pomoc społeczna i uzdrowisko
pomoc osobom niepełnosprawnym
przeciwdziałanie uzależnieniom
przeciwdziałanie bezrobociu
organizacje pozarządowe
komunikacja społeczna, w tym konsultacje i budżet obywatelski
polityka informacyjna
promocja miasta na arenie krajowej i zagranicznej
turystyka, w tym uzdrowiskowa i biznesowa
kultura fizyczna, sport i rekreacja
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, żłobki
Młodzieżowy Dom Kultury, Sopockie Ognisko Plastyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
Bałtycka Agencja Artystyczna „BART”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

oświata i wychowanie
94,6 mln zł (wzrost o 7,8 %)
środki własne miasta Sopotu – 51 mln zł
subwencja oświatowa – 43,4 mln zł
sopocka oświata 2021/2022:
5 556 uczniów i wychowanków
14 przedszkoli (8 publicznych razem z przedszkolem specjalnym
i integracyjnym) oraz 3 punkty przedszkolne
11 szkół podstawowych (6 publicznych, w tym 2 kształcenia specjalnego)
1 publiczna szkoła przysposabiająca do pracy
7 liceów ogólnokształcących (4 publiczne, w tym 1 kształcenia specjalnego)
1 technikum publiczne
1 publiczna szkoła muzyczna I stopnia
1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
1 placówka kształcenia ustawicznego wraz z Sopockim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku im. dr Małgorzaty Maj











kadra oświatowa – 801,76 etatów:
nauczyciele – 577,31 etatów
pracownicy niepedagogiczni – 224,45 etatów
wynagrodzenia – 59,5 mln zł (wzrost o 4,43 %)

inwestycje w oświacie
4,1 mln zł
położenie tartanu wraz z placem zabaw za salą gimnastyczną SP 9
90 tys. zł
modernizacja oświetlenia na ledowe w hali sportowej III LO
145 tys. zł
budowa windy oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci
z niepełnosprawnościami w SP 1
280 tys. zł
poprawa dostępności szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami
352,35 tys. zł
Dzięki przeprowadzonej modernizacji oświetlenia w 25 budynkach
oświatowych i przedszkolnych miasto zaoszczędzi w tym roku 412,8 tys.
zł (porównanie do wydatków w latach 2014-16).

prace remontowe (izolacja i drenaż) w ZST
970 tys. zł
rozpoczęcie budowy obserwatorium na terenie SP 1
878 tys. zł

Sopot wspiera
wsparcie uczniów w nauce i czasie pozalekcyjnym:
dodatkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych 1,05 mln zł
świetlice szkolne 1,6 mln
półkolonie w czasie ferii i wakacji 230 tys. zł





wsparcie dzieci cudzoziemskich:

zatrudnienie asystentek międzykulturowych, organizacja półkolonii językowych,
dodatkowe godziny języka polskiego, materiały dla uczniów cudzoziemskich i ich
rodzin 240 tys. zł

wsparcie nauczycieli
dokształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne 1,5 mln zł



Sopot wspiera
wsparcie pasji;
lekcje pływania, lekcje żeglarstwa, dodatkowe zajęcia
sportowe i artystyczne 450 tys. zł
działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego
Ogniska Plastycznego (łącznie 800 dzieci) 2,5 mln zł




wsparcie psychologiczne
dodatkowe etaty psychologów/pedagogów w sopockich
przedszkolach i szkołach, konsultacje, warsztaty 190 tys. zł
działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej 1,8 mln zł




żłobki dla sopockich
maluchów
żłobek Puchatek:
koszt funkcjonowania 2,5 mln zł
wydatki inwestycyjne 550 tys. zł
obejmują m.in. kompleksowy remont kuchni oraz instalację windy (w ramach BO)




nowy żłobek przy ul. Obodrzyców
koszt funkcjonowania to 1,6 mln zł
z czego 420 tys. zł wyniesie dofinansowanie unijne



placówki niepubliczne
dopłaty do pobytu dzieci w placówkach niepublicznych 276 tys. zł



Miasto dopłaca do pobytu dzieci w
niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
odpowiednio 350 i 200 zł miesięcznie na
dziecko.

polityka
społeczna
66,17 mln zł
tyle Sopot przeznacza na wszystkie działania
wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku

ochrona zdrowia
6,9 mln zł
programy profilaktyki zdrowotnej 2,4 mln zł m.in.:
opieka pielęgniarska oraz dentystyczna w sopockich szkołach
turnusy dla seniorów w sanatorium „Leśnik”
rehabilitacja domowa
szczepienia przeciwko grypie dla seniorów
szczepienia HPV dla dziewczynek
USG piersi dla sopocianek
leczenie niepłodności
zakup świadczeń z zakresu urologii oraz okulistyki










Sopot zleci wykonanie dokumentacji projektowej budowy
Zakładu Opieki Leczniczej 930 tys. zł.

ochrona zdrowia
programy wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku, m.in.:

zakup usługi KTG w domu dla sopocianek 70 tys. zł
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 113,6 tys. zł
Zimowy Punkt Interwencyjny i Nocny Punkt Kryzysowy
projekt teleopieki KWIDO-SZOSA dla seniorów 300 tys. zł
ambulatorium chirurgiczne (w ramach BO)
zakup defibrylatorów AED oraz szkolenia w różnych rejonach
Sopotu (w ramach BO) 150 tys. zł

Sport
9,86 mln zł

dotacje dla organizacji pozarządowych na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 mln zł
inwestycje (w tym zadania wybrane w BO) 4 mln zł
budowa i utrzymanie placów zabaw 1,7 mln zł
wsparcie organizacja wydarzeń sportowych
nagrody dla zawodników

2,4 mln zł będzie kosztowała renowacja bieżni na stadionie
SKLA. Obiekt powstał w latach 20 XX wieku, jego trybuny
mogą pomieścić 5 tys. widzów, czyli tyle samo co Opera Leśna
i 3 krotnie mniej od ERGO ARENY.

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
13,3 mln zł
Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności
uzyska dochody w wysokości 13,13 mln zł
obiekty zarządzane przez MOSIR:
molo
marina wraz z jednostkami szkoleniowymi miasta
plaże
pływalnia miejska
boisko piłkarskie na Przylesiu
błonia








Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
projekty inwestycyjne:

nowa winda dla osób z niepełnosprawnościami na molo
remont dolnych pokładów mola wraz z zejściami
projekt konserwatorski urządzenia lądowej części mola

wraz z zielenią, małą architekturą, instalacjami, oświetleniem
i nawierzchnią
biletomaty na molo
dalsze przystosowanie plaży dla osób z niepełnosprawnościami
utrzymanie i rozwój sopockich błoni (m.in. ogrody sensoryczne)





Zapraszamy do dyskusji
oraz przesyłania uwag na adres
prezydent@sopot.pl

