DOWIEDZ SIĘ,
ILE KOSZTUJE
NASZE MIASTO
BUDŻET SŁUPSKA 2016

Droga Mieszkanko,
Drogi Mieszkańcu,

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE
W NASZYM BUDŻECIE?

Zapewne wielokrotnie zadawaliście
sobie pytanie, na co wydawane są pieniądze z budżetu naszego miasta, jakie
środki są przekazywane na komunikację
publiczną, edukację, sport czy kulturę.
Ta broszura da Wam odpowiedzi na
takie pytania. Przygotowane przez nas
najważniejsze informacje dotyczące
budżetu Słupska na 2016 rok w przejrzysty i przyjazny sposób wyjaśnią, jak
wydawana jest każda złotówka w naszym mieście – Wasza złotówka.
Nie ulega wątpliwości, że w trudnym
okresie spłacania zadłużenia, które
narastały przez ostatnie lata musimy
zarządzać finansami bardzo rozsądnie.
Udało nam się już ustabilizować sytuację
finansową miasta, ale nadal dużo pracy
i trudnych decyzji przed nami. Chciałbym, zaprosić słupszczan i słupszczanki
do dyskusji o naszym budżecie – jak go
planujemy, wykonujemy i monitorujemy
jego realizację.

124 789 962 zł

79 096 568 zł

subwencje z budżetu
państwa, w tym
dofinansowanie
szkół

podatki i opłaty lokalne, w tym
podatek od nieruchomości, rolny,
leśny, opłaty skarbowe

64 032 002 zł
dotacje z budżetu państwa,
w tym pomoc społeczna

101 432 308 zł
podatek PIT i CIT

mienie komunalne, w tym
opłaty z najmu, dzierżawy,
opłaty za użytkowanie wieczyste
gruntów

fot. Łukasz Capar

28,38% | subwencje
z budżetu państwa

Jestem przekonany, że dzięki przejrzystości naszego działania i edukacji o finansach miasta będziemy mogli razem
tworzyć jeszcze lepszy Słupsk.
Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska

40 670 000 zł

23,07% | podatek
PIT i CIT

17,99% | podatki
i opłaty lokalne

439 728 341 zł
łączne dochody miasta

14,56% | dotacje
z budżetu państwa

9,25% |
mienie komunalne

6,75% | inne

CO NAS
NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?
422 485 835 zł

35 260 481 zł

ŁĄCZNE WYDATKI MIASTA

polityka mieszkaniowa
działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej, gospodarka gruntami
i nieruchomościami

156 522 330 zł
oświata i wychowanie
bieżące utrzymanie,
remonty w szkołach

58 119 468 zł
pomoc społeczna
działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Rodzinie, domów pomocy
społecznej, zasiłki, dodatki
mieszkaniowe

44 278 962 zł
transport i łączność
komunikacja miejska,
remonty, modernizacja,
budowa dróg
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14 244 281 zł

13 188 849 zł

kultura i ochrona
dziedzictwa narodwego
działalność instytucji kultury
(teatrów, filharmonii,
biblioteki, ośrodków kultury)

opieka wychowawcza
utrzymanie świetlic szkolnych, placówek
wychowania pozaszkolnego, pomoc
materialna dla uczniów, podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli

23 884 695 zł
administracja publiczna
funkcjonowanie Urzędu
Miasta i Rady Miasta,
realizacja zadań
zleconych

22 376 603 zł
gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
bieżące utrzymanie
stawów,
monitoring ujęć
wód, oczyszczanie
miasta, utrzymanie
zieleni, opieka nad
zwierzętami

12 023 807 zł
bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
działalność Straży Pożarnej
i Straży Miejskiej

9 754 429 zł
sport
utrzymanie obiektów
sportowych
i rekreacyjnych, wsparcie
dla stowarzyszeń
sportowych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,
TRANSPORTU, ROLNY, LEŚNY

TWÓJ 1 ZŁ Z PODATKÓW =
0,37 zł

0,11 zł

0,03 zł

oświata
i wychowanie

transport
i łączność

opieka wychowawcza
m.in. utrzymanie świetlic
szkolnych

0,08 zł
gospodarka
mieszkaniowa

0,03 zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

0,02 zł
sport

0,02 zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
m.in. wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności,
utrzymanie żłobków

0,02 zł
0,06 zł
administracja
publiczna

0,03 zł
bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

obsługa długu publicznego
m.in. odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek

0,01 zł
ochrona zdrowia

0,14 zł
pomoc
społeczna

0,05 zł

0,02 zł

gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

różne rozliczenia
m.in. rezerwy
miejskie na wypadek
klęsk żywiołowych

0,01 zł
działalność usługowa
m.in. opłaty pobierane przez
zarząd cmentarzy

NAJWAŻNIEJSZE
INWESTYCJE I PROJEKTY
24 247 695 zł
ŁĄCZNE WYDATKI
NA INWESTYCJE I PROJEKTY

3 380 000 zł
przebudowa ulic
Zygmunta Augusta, Chrobrego, Szafranka,
Aluchny-Emelianow, Zaborowskiej,
Piłsudskiego, Szczecińskiej
(od Krzywoustego do Wita Stwosza)
budowa ulic
Wczasowej
Chłopickiego
Dembińskiego
Biernackiego
Modrzejewskiego
Orłowskiego
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2 066 400 zł
przygotowanie
projektu Rewitalizacji Miasta
na lata 2016-2022
(wartość inwestycji
ok. 60 000 000 zł,
w tym
ok. 18 000 000 zł
wkładu
własnego
miasta)

przebudowa wiaduktu nad torami
przy al. 3-go Maja

budowa chodnika wraz ze ścieżką
rowerową przy ul. Boh. Westerplatte

455 000 zł

200 000 zł

budowa oświetlenia
m.in. na ulicach
Braille’a, Mostnika

wymiana kanalizacji
w Żłobku nr 3

1 800 000 zł

450 000 zł

150 000 zł

uzbrojenie terenu pod nowe
osiedle „Owocowa”

rewitalizacja placów i podwórek

budowa oświetlenia na Nowym
Cmentarzu

701 991 zł
2 175 000 zł

223 000 zł

termomodernizacja
budynków

421 602 zł

140 000 zł

remont elewacji zabytkowego
budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Grodzkiej

wymiana okien
w Zespole Szkół
Ekonomicznych
i Technicznych

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
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3 927 892 zł

400 000 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

210 000 zł
turystyka
i krajoznawstwo

16 000 zł
promocja i profilaktyka zdrowia

1 600 000 zł
wspieranie
i upowszechnianie
sportu

350 000 zł
590 000 zł

przeciwdziałanie
uzależnieniom i przemocy
w rodzinie

ekologia,
ochrona zwierząt
oraz ochrona
dziedzictwa
kulturowego

140 000 zł

12 000 zł

rehabilitacja zdrowotna i społeczna
osób z niepełnosprawnościami

promocja
i organizacja
wolontariatu

40 000 zł
działania na rzecz seniorów

20 000 zł
pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą

491 000 zł
pomoc społeczna,
pomoc osobom
bezdomnym,
pomoc żywnościowa

294 892 zł
współpraca
z organizacjami
pozarządowymi oraz
społecznością lokalną

4 000 zł
ratownictwo
i ochrona ludności

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2016
W LICZBACH

SŁUPSKI BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
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2 000 000 zł

ZGŁASZAJ, GŁOSUJ, KORZYSTAJ!

ŁĄCZNE WYDATKI
NA BUDŻET PARTYCYPACYJNY

szczególny sposób decydowania
o części wydatków publicznych
– mieszkańcy dysponują częścią
miejskiego budżetu poprzez zgłaszanie
projektów, a następnie decydowanie
w głosowaniu, na jakie zadania
zostaną przeznaczone pieniądze

77
zgłoszonych zadań

74
poddane pod głosowanie zadania

9 164

300 000 zł

199 998 zł

Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego,
utworzenie strefy rekreacyjno–wypoczynkowej
(strefa chill-out)

Pumptrack – Słupsk
miastem dla
rowerów

oddane głosy

33

260 000 zł

wybrane zadania

Obserwatorium
astronomiczne

1 400 985 zł

599 015 zł

8 zadań infrastrukturalnych

25 zadań społecznych
(ogólnomiejskich i lokalnych)

SŁUPSKI BUDŻET
PARTYCYPACYJNY

PROJEKT
REWITALIZACJI MIASTA

70 987 zł

2 066 400 zł

Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu
i budowa pomnika Dzieci Utraconych

ŁĄCZNE WYDATKI
NA PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU REWITALIZACJI
MIASTA

1 859 760 zł
dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju
konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”

206 640 zł
300 000 zł
II etap budowy parku
rekreacyjno-sportowego
im. Witkacego przy
ul. 11 Listopada
-Frąckowskiego

205 000 zł
Remont i wyposażenie
boiska wielofunkcyjnego
przy Gimnazjum nr 2

wkład własny miasta

16 miejsce
na 240 projektów zgłoszonych w konkursie

możliwość
aplikowania o środki
zewnętrzne,
w tym unijne

pierwszy etap projektu
dokumenty planistyczne
dokumenty strategiczne
dokumentacja techniczna

240 000 zł
Budowa boiska
wielofunkcyjnego
przy ul. Kilińskiego 38

125 000 zł
Rewitalizacja podwórka przy
ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10
oraz Wrocławskiej 1

obszary rewitalizacji
Śródmieście
Podgrodzie
Stare Miasto

działania edukacyjno-animacyjne
działania partycypacyjne

DROGI
I OŚWIETLENIE

SŁUPSK
BUDŻET 2016

20 761 011 zł

20 000 zł

4 500 zł

180 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA DROGI I OŚWIETLENIE

roczne utrzymanie
fontann i pomników

postawienie lampy ulicznej

naprawa 1 m2 dziury w drodze

9 171 308 zł

172 zł

roczne wydatki
na budowę i remonty dróg

35 000 zł
budowa 100 m ścieżki
rowerowej

pomalowanie jednego
przejścia dla pieszych

210 zł
sprzątanie
100 m2 drogi

19 500 zł
5 013 011 zł

remont 100 m chodnika

roczne utrzymanie
czystości i pielęgnacja miasta

9 900 zł
oznakowanie cmentarzy
w dniu Wszystkich Świętych

165 zł
postawienie
znaku drogowego

4 255 000 zł
roczne oświetlenie ulic

188 zł
odśnieżanie
100 m2 drogi

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

KULTURA

24 589 500 zł

14 244 289 zł

2 707 483 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ

ŁĄCZNE WYDATKI
NA KULTURĘ

dotacja miasta dla ośrodków
kultury (SOK i MCK)

3 281 308 zł

17 635 zł

dotacja miasta dla
Biblioteki Miejskiej

organizacja jednego
spektaklu „Dziób w dziób”
w Państwowym Teatrze
Lalki „Tęcza”

3 100 000 km
rocznie pokonują autobusy miejskie

15 000–22 000 zł
210

106

przystanków

wiat
przystankowych

46 977
pasażerów w dzień powszedni
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postawienie wiaty przystankowej

naprawa zniszczonych elementów
wiaty przystankowej

709 zł

400 zł

3 178 588 zł

szyba

dotacja miasta dla Fliharmonii
„Sinfonia Baltica”

24 159

200 zł

pasażerów w sobotę

ławka

16 055

15 zł

pasażerów w niedzielę

rozkład jazdy

11 000 000 zł

8,64 zł

dopłata miasta do biletów
komunikacji miejskiej

koszt przejazdu 1 km
autobusem przegubowym

projekcja jednego filmu
przy pełnej sali w kinie „Rejs”

1 893 140 zł
dotacja miasta
dla Nowego Teatru

1 350 810 zł
dotacja miasta
dla Państwowego
Teatru Lalki „Tęcza”

230 zł
zakup 10 nowości
książkowych (dopłata
miasta – 69 zł)

OŚWIATA
I EDUKACJA
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156 522 330 zł

40 198 916 zł

27 278 780 zł

ŁĄCZNE WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACJĘ

dopłata miasta do oświaty
i edukacji, w tym przedszkola, które
są zadaniem własnym miasta

utrzymanie przedszkoli
(miesięczne utrzymanie dziecka –
934 zł)

39 345 567 zł

21 091 274 zł

utrzymanie szkół podstawowych
(miesięczne utrzymanie ucznia –
709 zł)

utrzymanie gimnazjów
(miesięczne utrzymanie ucznia –
800 zł)

38 150 329 zł

15 232 953 zł

dopłata miasta do niepublicznych
szkół i przedszkoli

utrzymanie liceów
(miesięczne utrzymanie ucznia –
654 zł)

46

65

publicznych
przedszkoli i szkół

niepublicznych
przedszkoli i szkół

13 766

4 635

dzieci i młodzieży w publicznych
przedszkolach i szkołach

dzieci i młodzieży w niepublicznych
przedszkolach i szkołach

2 454
dzieci i młodzieży z sąsiednich gmin w publicznych szkołach w Słupsku

32 846 895 zł
utrzymanie szkół zawodowych
(miesięczne utrzymanie ucznia –
808 zł)

4 017 499 zł
roczna dopłata miasta do dzieci
i młodzieży z sąsiednich gmin
w publicznych szkołach w Słupsku

POMOC
SPOŁECZNA
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58 119 468 zł

690 072 zł

235

2 884 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA POMOC SPOŁECZNĄ

dopłata do wyżywienia 847
uczniów w szkołach

miejsc w żłobkach miejskich

miesięczne utrzymanie dziecka
w domu dziecka

6 543

1 030 zł

osób korzystających
z pomocy społecznej

miesięczne utrzymanie
dziecka w żłobku
(dopłata miasta
– 643 zł)

86
miejsc w Domu
Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza”

23 140 637 zł
suma przeznaczona
na świadczenia społeczne

271 590 zł
dopłata do wyżywienia 456 dzieci
w żłobkach i przedszkolach

5 786 172 zł
pokrywa miasto za mieszkańców,
którzy uchylają się
od płacenia alimentów

619 zł

2 966 zł

miesięczne utrzymanie
osoby w Dziennym
Domu Pomocy
Społecznej

miesięczne utrzymanie osoby
w Domu Pomocy
Społecznej „Leśna Oaza”
(dopłata miasta – 1202 zł)

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

OCHRONA
ŚRODOWISKA

35 260 481 zł

22 376 603 zł

10 090 318 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ

ŁĄCZNE WYDATKI
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

odbieranie i unieszkodliwianie
odpadów

19 545 824 zł

65 948

4 226 542 zł

opłaty związane z utrzymaniem lokali
komunalnych i socjalnych

osób segregujących śmieci

gospodarka ściekowa
i ochrona wód

1 000 000 zł

12 344

550 000 zł

remont mieszkań komunalnych

osób niesegregujących śmieci

roczna dotacja miasta dla
schroniska dla zwierząt

510 zł
najwyższy czynsz w lokalu komunalnym (50 m2)

93 zł

10 zł
miesięczna
opłata
dla osób
segregujących
śmieci

najniższy czynsz w lokalu komunalnym (50 m2)
przy zastosowaniu ulg

16 zł

36,08 zł

miesięczna opłata
dla osób
niesegregujących
śmieci

czynsz w lokalu socjalnym (38,8 m2)
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150 000 zł
opracowanie projektu nowego
schroniska dla zwierząt

ZIELEŃ MIEJSKA
I CMENTARZE
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454 291 zł

40 000 zł

991 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA ZIELEŃ MIEJSKĄ

roczne utrzymanie
placów zabaw

miesięczne utrzymanie Bulwaru
ks. Jerzego Popiełuszki

21 445 zł
nasadzenie kwiatów w parku przy
al. Sienkiewicza

500 zł
miesięczne utrzymanie
fontanny przy ul. Bema

3 283 979 zł

22 909 zł

roczne
utrzymanie
cmentarzy
komunalnych

nasadzenie kwiatów w zegarze
kwiatowym przy ul. Starzyńskiego

550 zł

1,50 zł

posadzenie drzewa
z roczną pielęgnacją

utrzymanie
1 m2 trawnika

464 zł
20-letnia opłata za grób
wnoszona przez
mieszkańców

2 800 zł
miesięczne oświetlenie
na Starym Cmentarzu

SPORT

BEZPIECZEŃSTWO

9 754 429 zł

41 700 zł

12 023 807 zł

ŁĄCZNE WYDATKI
NA SPORT

stypendia
dla sportowców

ŁĄCZNE WYDATKI
NA BEZPIECZEŃSTWO

5 991 541 zł
utrzymanie Słupskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

10 753 257 zł
utrzymanie Straży Pożarnej

27 300 zł
miesięczne utrzymanie boiska
na Stadionie 650-lecia

870 240 zł
nauka pływania w ramach
lekcji WF-u

850 000 zł
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21 360 zł
miesięczne oczyszczanie
wody na basenie przy
ul. Szczecińskiej

projekt techniczny
nowej hali sportowej
(wartość inwestycji
ok. 32 000 000 zł)

6 656
rocznie zgłoszeń
mieszkańców
do Straży Miejskiej

1 269 250 zł
utrzymanie Straży Miejskiej

1 722 zł

17

miesięczne utrzymanie
monitoringu miejskiego

strażników
miejskich

8 611
1 013 zł
miesięczne oświetlenie „Orlika”
przy ul. Krzywoustego

rocznie interwencji
Straży Miejskiej

Urząd Miejski w Słupsku

tel.: 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

Projekt, skład i druk: Szarek Wydawnictwo Reklama

plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

