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ZOBACZ,  
ILE KOSZTUJE  
NASZE MIASTO



Rok 2021 to czas kolejnych, wielkich wyzwań, 
początek kilku nowych projektów, ale też oka-
zja do finalizacji rozpoczętych inwestycji. To 
też czas rozwoju współpracy dla mieszkanek 
i mieszkańców Słupska i razem z Państwem.

Jestem pewna, że wykorzystując posiadane 
zasoby, pomysły, inicjatywy samorządu i kre-
atywność słupszczanek i słupszczan wspólnie 
i właściwie wykorzystamy znaczącą pulę po-
nad 644 milionów z miejskiego budżetu.

W tym roku będziemy kontynuować sztanda-
rową inwestycję, jaką są prace prowadzone 
na bulwarach rzeki Słupi i  w  okolicach, roz-
poczniemy też wielką inwestycję związaną 
z  gospodarowaniem wodami opadowymi, 
budową zbiorników retencyjnych i  ogrodów 
deszczowych, co zrewolucjonizuje system re-
tencji w mieście.

Będziecie Państwo obserwować prace pro-
wadzone na kolejnych ulicach i  chodnikach, 
których remont znacznie poprawi nasz kom-
fort poruszania się po mieście. Nie zabraknie 
kolejnych nowych nasadzeń i  rozkwitu par-
ków, skwerów i rond, które bogactwem kolo-
rów przyniosą nam wszystkim wiele radości 
i uśmiechu.

Dziękuję wszystkim współpracownikom, rad-
nym Rady Miejskiej w Słupsku oraz Państwu 
– mieszkankom i  mieszkańcom Słupska, to 
Wy jesteście odbiorcami naszych starań, ale 
też głównym powodem, dla którego wykorzy-
stujemy wszystkie dostępne szanse.

 Krystyna Danilecka-Wojewódzka 

Prezydentka Miasta Słupska

Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu

fot. UM
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170 678 874 zł
subwencja z budżetu państwa,
w tym dofinansowanie szkół
(w 2020: 160 603 574 zł)

131 239 828 zł
dotacje z budżetu państwa, w tym 
pomoc społeczna, rodzina
(w 2020: 125 929 405 zł)

PIT: 124 712 769 zł,
CIT: 5 383 000 zł
podatek PIT i CIT
(w 2020: PIT: 126 126 347 zł,
CIT: 5 383 000 zł)

88 747 628 zł
podatki i opłaty lokalne, w tym 
podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny, opłaty skarbowe
(w 2020: 80 207 925 zł)

33 204 800 zł
mienie komunalne, w tym opłaty
z najmu, dzierżawy, za użytkowanie 
wieczyste gruntów
(w 2020: 32 211 300 zł)

644 877 755 zł
w 2020: 631 023 824 zł
łączne dochody miasta

20,35% dotacje 
z budżetu państwa

13,76% podatki 
i opłaty lokalne

5,15% mienie 
komunalne

14,10% inne
(w tym Unia Europejska – 3,41%)

20,17% podatek 
PIT i CIT

26,47% subwencja 
z budżetu państwa

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE 
W NASZYM BUDŻECIE?
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

83 093 555 zł
komunikacja miejska, 

modernizacja i budowa dróg
(w 2020: 68 911 620 zł)

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 123 300 zł
oczyszczanie miasta, utrzymanie 
zieleni, opieka nad zwierzętami, 
bieżące utrzymanie stawów
(w 2020: 2 104 360 zł)

RODZINA I POMOC SPOŁECZNA 

142 531 247 zł
działalność MOPR, domów  
pomocy społecznej, zasiłki,  
dodatki mieszkaniowe,  
program 500+ 
(w 2020: 132 731 329 zł)

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

220 944 906 zł
bieżące utrzymanie i remonty 
w szkołach, dokształcanie 
nauczycieli
(w 2020: 198 170 134 zł)

CO NAS NAJWIĘCEJ KOSZTUJE?

690 396 359 zł
(w 2020: 662 976 474 zł)
łączne wydatki miasta

5,08% 
administracja

7,33%  
gospodarka 
komunalna

1,99%  
sport

23,93%  
inne

2,39% 
kultura

2,33% 
opieka wychowawcza

2,35% 
bezpieczeństwo

5,75% gospodarka 
mieszkaniowa

32,00% edukacja

4,81%  
pomoc społeczna

12,04% 
transport
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

30 678 628 zł
funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego w Słupsku
oraz Rady Miejskiej w Słupsku,
realizacja zadań zleconych
(w 2020: 29 304 800 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

39 675 830 zł
działalność Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, 
gospodarka gruntami 
i nieruchomościami
(w 2020: 53 539 588 zł)

OPIEKA WYCHOWAWCZA 

13 608 922 zł
utrzymanie świetlic 
szkolnych, placówek 
wychowania 
pozaszkolnego, pomoc 
materialna dla uczniów, 
podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli
(w 2020: 12 678 669 zł)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

16 179 885 zł
działalność Straży Pożarnej  
i Straży Miejskiej
(w 2020: 16 159 838 zł)

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

15 344 122 zł
działalność instytucji kultury – 
dotacje i inwestycje  
(teatrów, filharmonii,  
biblioteki, ośrodka kultury)
(w 2020: 23 372 342 zł)

SPORT 

6 520 060 zł
utrzymanie obiektów sportowych 

i rekreacyjnych, wsparcie dla organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu i turystyki

(w 2020: 6 143 100 zł)
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NA CO IDZIE 1 ZŁ  
TWOJEGO PODATKU?

Pieniądze z Twojego podatku tworzą Budżet Miasta, 

z którego każdą złotówkę  przeznaczamy na:

Rodzina i 500+: 0,16 zł

Transport: 0,12 zł

Polityka społeczna 
i zdrowie: 0,08 zł

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska: 0,07 zł

Gospodarka
mieszkaniowa: 
0,06 zł

Administracja
publiczna: 0,05 zł

Kultura i sport: 0,04 zł

Rezerwy: 0,03 zł
Pozostałe: 0,03 zł

Bezpieczeństwo: 0,02 zł

Edukacja: 0,34 zł
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PLANOWANE 
INWESTYCJE

15 861 458 zł
koszt wykonania dokumentacji 
projektowej wraz z realizacją prac 
budowlanych – budowa Węzła 
Transportowego oraz rozbudowa 
Systemu Informacji Pasażerskiej
(całkowita wartość zadania 
39 513 882 zł)

ponad 7 km
długość dróg, których przebudowa 
rozpocznie się lub zakończy 
w 2021 (m.in. przebudowa Szarych 
Szeregów, Towarowej, Armii 
Krajowej, Zauchy, Nalepy, Przybory, 
Skłodowskiej-Curie, Rybackiej, 
Batorego, Bora Komorowskiego, 
Zygmunta Augusta, Jałowcowej, 
Grzybowej)

858 000 zł
wartość dofinansowania ze 
środków UE na modernizację 
budynków wspólnot 
mieszkaniowych/komunalnych na 
obszarze rewitalizacji

blisko 8 km
długość chodników, których 
modernizacja rozpocznie się lub 
zakończy w 2021 roku (m.in. 
chodniki przebudowywane 
w ramach inwestycji drogowych 
oraz programów chodnikowych dla 
obszaru rewitalizacji oraz poza nim)

400 000 zł
dalszy rozwój infrastruktury 
oświetleniowej terenów publicznych 
w Słupsku

ponad 3 km
długość infrastruktury rowerowej 
(drogi dla rowerów, ciągów pieszo-
rowerowych, pasów rowerowych), 
której budowa rozpocznie się lub 
zakończy w 2021 (m.in. w ciągu 
ul. Towarowej, Zauchy, Zygmunta 
Augusta, Szarych Szeregów, Armii 
Krajowej, w rejonie skrzyżowania 
ul. Kaszubskiej i Kilińskiego)
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PLANOWANIE INWESTYCYJNE

475 000 zł
wydatki na opracowanie 
dokumentacji technicznej m. in. ulicy 
Owocowej, Lawendowej, Morskiej, 
Łady-Cybulskiego, Sułkowskiego

2 359 483 zł
wydatki związane z przebudową 
ulicy Rybackiej w Słupsku (jezdnia, 
chodnik, miejsca postojowe, 
odwodnienie).

300 000 zł 
rozbudowa dróg i oświetlenia na 
osiedlach Owocowa i Przy Lesie 
w Słupsku ( wkład własny Miasta 
Słupska w wysokości 20%) 1 300 000 zł

koszt wykonania robót 
budowlanych związanych 
z przebudową z ciągów pieszych 
poza obszarem rewitalizacji (w tym: 
Chodkiewicza, Przemysłowa-
Witkacego, Hubalczyków)

750 000 zł
koszt prac przy przebudowie 
ulic Banacha, Zauchy wraz 
z wykonaniem oświetlenia ulic: 
Niemena, Riedla, Kiepury i Osieckiej, 
a także koszt wykonania dróg 
dojazdowych z płyt ulic: Przybory, 
Kaczmarskiego, Ordonówny, Nalepy 
(wkład własny Miasta Słupska 
w wysokości 20%) 1 500 000 zł

koszt przebudowy ulicy Batorego 
w Słupsku (jezdnia, chodniki, 
odwodnienie)

790 000 zł
koszt opracowania dokumentacji 
projektowej oraz przebudowy ulicy 
Skłodowskiej – Curie w Słupsku 
(jezdnia, chodnik, odwodnienie)
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1 500 000 zł
przebudowa kolejnych chodników 
w obszarze rewitalizacji (w tym przy 
ul. Mickiewicza, strona zachodnia – 
odcinek Tuwima - Wojska Polskiego).

1 400 000 zł
wydatki związane z przebudową 
ulicy Bora Komorowskiego 
w Słupsku (jezdnia, chodnik, miejsca 
postojowe)

1 000 000 zł
wykonanie kolejnych dokumentacji 
projektowych oraz przebudowy 
jezdni w obszarze rewitalizacji 
(w tym: przebudowy ul. Wrocławskiej 
na odcinku od ul. I. J. Paderewskiego 
do „dawnych torów kolejowych”).

1 130 000 zł
koszt przebudowy ulic Jałowcowej 
i Grzybowej w Słupsku

2 938 485 zł
koszt przebudowy ul. Szarych 
Szeregów (nawierzchnie, oświetlenie, 
mała architektura, zagospodarowanie 
zielenią) (całkowita wartość zadania 
7 859 305 zł)5 119 704 zł

koszt przebudowy ulicy Zygmunta 
Augusta obejmującej przebudowę 
jezdni, chodników, zatok 
autobusowych i postojowych; 
dodatkowo wybudowane zostaną 
pasy rowerowe, wraz z przebudową 
oświetlenia drogowego oraz 
zagospodarowaniem zieleni
(całkowita wartość zadania 
5 720 319 zł)

2 000 000 zł
wydatki związane z przebudową 
ul. Armii Krajowej na odcinku od 
Mostu Kowalskiego do ul. Kowalskiej 
(kanalizacja, jezdnie, chodniki, 
miejsca postojowe, budowa drogi 
dla rowerów oraz oświetlenia)
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PLANOWANIE INWESTYCYJNE

800 000 zł
koszt przebudowy skrzyżowania 
ulic Kaszubskiej i Kilińskiego

2 000 000 zł
koszt docieplenia i zmiany sposobu 
ogrzewania budynków komunalnych 
oraz wykonania niezbędnych 
dokumentacji technicznych

450 000 zł
wydatki związane 
z zagospodarowanie podwórek 
miejskich oraz wykonaniem 
niezbędnych dokumentacji 
technicznych.
Niezbędne prace budowlane 
obejmą: utwardzenie placów, 
doprowadzenie do należytego 
stanu gospodarki wodno-ściekowej 
oraz w niektórych przypadkach 
wykonanie placów zabaw.

ok. 450
gazowych podgrzewaczy wody 
zostanie wymienionych na 
elektryczne

2 555 201 zł
koszt odbudowy baszty wraz 
z budynkiem przymurnym. 
Wydatki obejmują wykonanie 
dokumentacji technicznej oraz 
prac budowlanych budynków 
z przeznaczeniem na Centrum 
Współpracy Międzypokoleniowej 
i Streetworkingu (całkowita wartość 
zadania 5 286 600 zł)

1 500 000 zł
zagospodarowanie podwórka 
w rejonie ulicy Partyzantów/
Szkolnej/Armii Krajowej (całkowita 
wartość zadania 2 500 000 zł)

600 000 zł
opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowa kolumbariów 
na cmentarzach komunalnych przy 
ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa 
Josepha
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600 000 zł
rozwój sieci monitoringu 
miejskiego polegająca na zakupie 
i montażu kamer podłączonych 
do sieci monitoringu miejskiego 
na obszarach zrewitalizowanych 
i zrewaloryzowanych.

16 202 389 zł
zagospodarowanie Bulwarów 
Rzeki Słupi obejmujące prace 
przy kładkach, wykonanie 
ciągów pieszych, oświetlenia, 
zagospodarowanie zielenią i małą 
architekturą.

3 665 674 zł
zarządzanie wodami opadowymi 
na terenie zlewni rzeki Słupi 
obejmujące:
• budowę zbiornika retencyjno-

rozsączającego przy 
ul. Szczecińskiej,

• budowę dwóch otwartych 
zbiorników przy ul. Dywizjonu 
303 i u zbiegu ul. Zaborowskiej 
i ul. Legionów Polskich,

• likwidację zasklepionych 
terenów parkingów ul. Bora 
Komorowskiego (zmiana 
nawierzchni),

• tworzenie tzw. trawników 
deszczowych na ulicach miasta.

(całkowita wartość zadania 
30 509 557 zł)

420 000 zł
rozbudowa cmentarzy przy 
ul. Rabina dr Maxa Josepha 
oraz Zachodniej (rozbudowa 
kwater, alejek cmentarnych wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem 
w celu lokalizacji nowych grobów 
oraz poprawy bezpieczeństwa 
i komfortu osób odwiedzających 
bliskich)

140 000 zł
zakończenie ostatniego etapu 
renowacji elewacji Ratusza 
Miejskiego
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EDUKACJA

42
liczba publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek

Inwestycje planowane do realizacji 
w 2021 roku:
• wymiana stolarki okiennej 

w Przedszkolu Miejskim nr 8 – 
162 500 zł

• wymiana nawierzchni asfaltowej 
przed budynkiem Przedszkola 
Miejskiego nr 12 – 100 000 zł

• przebudowa czterech łazienek 
dla dzieci w Przedszkolu Miejskim 
nr 31 „Bajkowa Kraina” – 
110 000 zł

• budowa ogrodzenia terenu Szkoły 
Podstawowej Nr 9 – 141 000 zł

• przebudowa toalet w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 10 – 220 000 zł

• przebudowa węzła sanitarnego 
wraz z szatnią w V Liceum 
Ogólnokształcącym – 144 000 zł

• modernizacja bloku sportowego 
„F” w Zespole Szkół Sportowych 
– 450 000 zł

• kompleksowa modernizacja 
budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych – 218 000 zł

• modernizacja dachu budynku C 
w Zespole Szkół Technicznych – 
203 713 zł

• modernizacja toalet w Zespole 
Szkół Budowlanych i Kształcenia 
Ustawicznego – 150 000 zł

55
liczba niepublicznych przedszkoli, 
szkół i placówek

13 470
Liczba wychowanków, uczniów 
i słuchaczy w jednostkach 
publicznych
w tym przedszkola: 2 432

7 298
Liczba wychowanków, uczniów 
i słuchaczy w jednostkach 
niepublicznych
w tym przedszkola: 1 026
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30 naukowych, 
5 artystycznych
nagród Stypendystów Prezydenta 
Miasta Słupska w roku szkolnym 
2020/2021

Koszt miesięcznego utrzymania 
wychowanka i ucznia w:
• przedszkolu: 1 244 zł,  

w tym: dopłata rodziców 208 zł
• szkole podstawowej: 968 zł
• szkole ponadpodstawowej: liceum 

ogólnokształcące: 880 zł, szkoła 
zawodowa: 924 zł

100 000 zł
kwota przeznaczona na stypendia 
edukacyjne

3 693 000 zł
Realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków 
unijnych z zakresu oświaty/edukacji

725
Liczba uczniów objętych 
kształceniem specjalnym ze 
względu na niepełnosprawność, 
w tym: 604 w jednostkach 
publicznych i 121 w jednostkach 
niepublicznych

2 014 213 zł
nakłady inwestycyjne w publicznych 
jednostkach oświatowych 
w tym w ramach SBO 2021 
„Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słupsku” 
115 000 zł
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ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

347
liczba miejsc w żłobkach miejskich, 
w tym: 
• Żłobek nr 1, ul. Gen Andersa 4 – 

105 miejsc 
• Żłobek nr 2, al. 3-go Maja 78 – 

116 miejsc 
• Żłobek nr 3, ul. Łukasiewicza – 

126 miejsc

3 871
liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej 

3 719
liczba wydanych orzeczeń 
o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności – dla 
mieszkańców Miasta Słupska:
• 428 – liczba wydanych orzeczeń 

o niepełnosprawności dla osób 
przed 16 rokiem życia

• 3291 – liczba wydanych orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności 
dla osób po 16 roku życia 
(854 orzeczenia wydane po 
raz pierwszy: znaczny – 337, 
umiarkowany – 414, lekki – 103)

112 000 zł 
kwota przeznaczona na schronienie 
dla bezdomnych kobiet

86
liczba miejsc w Domu Pomocy 
Społecznej „Leśna Oaza”

4 423
miesięczny koszt utrzymania jednej 
osoby w Domu Pomocy Społecznej 
„Leśna Oaza”

3
liczba placówek socjalizacyjnych 
w Słupsku (32 – liczba miejsc 
w tych placówkach)

1 050
liczba osób korzystająca z zasiłków 
stałych 

około 700
liczba osób, za które Miasto płaci 
fundusz alimentacyjny 

POMOC SPOŁECZNA
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1 270 178,32 zł
zapewnienie schronienia oraz 
zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych osób 
bezdomnych z terenu Miasta 
Słupska (rocznie) w tym:
• zasiłek stały 421 539,41 zł
• pochówek 4 088,89 zł
• zasiłek celowy 2 687,10 zł
• zasiłek okresowy 52 941,42 zł
• świadczenia pieniężne (program 

rządowy) 76 921,50 zł
• schronienie dla bezdomnych 

ogółem: 712 000,00 zł

600 000 zł 
kwota przeznaczona na schronienie 
dla bezdomnych mężczyzn

196 000 zł 
koszt zapewnienia całodobowego 
schronienia wraz z wyżywieniem, 
wsparcie interwencyjno-
terapeutyczne dla osób 
doświadczających przemocy 
w rodzinie dorosłych i dzieci 

885 000 zł 
kwota dotacji na zadania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień 

47 850
liczba pacjentów w SPMZOZ 
w Słupsku, w tym: 
• dorośli – 31 850 pacjentów,
• dzieci – 16 000 pacjentów

Profilaktyka zdrowotna:
• 293 900 zł - szczepienia 

przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) realizowane przez 
SPMZOZ w Słupsku

• 830 000 zł – koszt programu 
„Zdrowie-Mam i Ja”

• 18 000 zł – koszt edukacji 
i profilaktyki wczesnego 
wykrywania czerniaka skóry pn: 
„Zdążyć przed czerniakiem”

• 100 000 zł – roczna kwota 
przeznaczona na dofinansowanie 
zabiegów in vitro (dofinansowanie 
do 20 procedur)

ZDROWIE



16

KULTURA

• dotacja dla Polskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica – 3 812 935 zł

• liczba koncertów zagranych na 
żywo – 16

• liczba odbiorców na żywo – 
5 117 osób

• liczba widzów on-line – 300 osób, 
odsłon ogólnych od 18.12.2020 
do 11.01.2021 – ok. 3 000

• dotacja dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 2020 – 3 954 467 zł

• liczba czytelników MBP – 13 911, 
w tym 3 094 czytelników do 
18 lat

• średnia miesięczna liczba 
wypożyczeń książek w 2020 roku 
– 20 660 egz.

• liczba nowych publikacji na stronie 
internetowej Bałtyckiej Biblioteki 
Cyfrowej w 2020 – 1 421

• Średnia dzienna odwiedzin 
w bibliotece – 723 osoby

• Czytelnicy/mieszkańcy Słupska 
korzystając z możliwości 
bezpłatnego wypożyczenia 
zbiorów MBP zaoszczędzili 
w roku 2020 – 5 951 000 zł

• Liczba odwiedzających Bałtycką 
Bibliotekę Cyfrową – 7 620 489

• Bałtycką Bibliotekę Cyfrową 
odwiedzili użytkownicy ze 
109 krajów.

• dotacja dla Słupskiego Ośrodka 
Kultury 2020 – 3 358 720 zł

• liczba spektakli/ imprez/ wystaw/ 
poradników teatralnych online – 
54 wydarzenia

• liczba widzów online – 75 850
• liczba wydarzeń, które odbyły się 

na żywo – 111
• liczba odbiorców: 28 077
• liczba premier spektakli – 7, 

z czego 3 odbyły się online
• liczba grup zajęć stałych – 72
• liczba uczestników zajęć stałych – 

975 osób
• liczba seansów filmowych w kinie 

Rejs – 364, w których wzięło 
udział 5 616 widzów

FILHARMONIA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY
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• dotacja dla Państwowego Teatru 

Lalki Tęcza 2020 – 1 600 000 zł

• liczba spektakli na żywo – 73

• liczba widzów (na żywo) – 4 161

Wydarzenia online:

• wydarzenie multimedialne - 

„Śnieżka – komiks-musical” (liczba 

interakcji z widzami w internecie 

i lokalnej tv – 191 tys.) w ramach 

programu „Kultura w sieci”

• Akcja DRUGA STRONA TĘCZY 

a w niej m.in.:

 − czytanie literatury dla dzieci – 

21 odcinków

 − warsztaty „Wielkanocne 

rolowanie” – 4 odcinki

 − wystawy fotografii online – 3

Inne działania:

• cykl Szalona kuchnia Niedźwiedzia 

i Maszy – 4 filmy

Akcja Urodziny Pippi:

• czytanie nowych przygód Pippi – 

4 odcinki

• dotacja dla Nowego Teatru im. 

Witkacego 2020 – 2 300 000 zł

• liczba widzów: 21 767 (spektakle 

stacjonarne) + ok. 8 000 (online)

• ilość zagranych stacjonarnie 

spektakli w 2020 r.: 81 (w tym 49 

na miejscu – dla 7 240 widzów i 32 

na wyjeździe - dla 14 527 widzów)

• Centrum Inicjatyw Społecznych 

i Artystycznych, po 16 latach 

gościnnego funkcjonowania 

w obiekcie słupskiej filharmonii – 

obecnie budynek posiada scenę 

z widownią na 248 miejsc, sale 

prób i sale warsztatowe, foyer 

z kawiarnią, zaplecze techniczne, 

biurowe oraz pokoje aktorskie 

z tarasami na dachu.

• Do użytku został oddany 

w październiku 2020 r.

NOWY TEATR IM. WITKACEGO TEATR LALKI TĘCZA



18

SPORT I REKREACJA

40 000 zł
kwota przeznaczona na nagrody za 
wybitne osiągnięcia sportowe (pula 
w 2021 r. za osiągnięcia w 2020 r.)

60 000 zł 
roczny koszt utrzymania boisk 
piłkarskich z trawy naturalnej (na 
Stadionie 650-lecia i Stadionie 
Gryf przy ul. Zielonej) – każde po 
30 000 zł

28 000 zł
miesięczny koszt uzdatniania 
wody w nieckach na pływalni przy 
ul. Szczecińskiej

7 819 277 zł
roczny koszt utrzymania obiektów 
sportowo-rekreacyjnych SOSIR, 
z czego 1 537 560 zł stanowi plan 
wydatków inwestycyjnych

69 osób
liczba osób nagrodzonych za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
w 2020 r (w tym 33 nagrody 
finansowe i 36 nagrody rzeczowe)

56
liczba klubów sportowych 
w Słupsku

1 860 000 zł 
wsparcie na dotacje dla organizacji 
pozarządowych realizujących zadania 
związane z kulturą fizyczną i sportem

+ 22 500 zł
na zadanie Ćwicz z pasją – Słupski 
Budżet Obywatelski 2021 r.

+ 21 500 zł
na zadanie „Akademia Młodego 
Zapaśnika IV” – SBO 2021

+ 16 000 zł
na zadanie „Lekkie i zimowe Mistrzostwa 
Słupska przedszkolaków w piłce nożnej 
Słupsk – 2021” – SBO 2021
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Utrzymanie obiektów sportowych i terenów sportowo-rekreacyjnych 
będących w zarządzie SOSiR (Stadion 650-lecia wraz z internatem 
sportowym, Stadion GRYF ul. Zielona, Hala GRYFIA, pływalnia kryta przy 
ul. Szczecińskiej, PKSiR, kąpielisko w Parku Trendla, Centrum Odnowy 
Biologicznej ul. Szczecińska, ORLIKI, SKATE PARK, Klasztorne Stawy):

1 150 000 zł
zakup energii

100 000 zł
odprowadzanie ścieków 345 000 zł

obsługa ratownicza pływalni

199 000 zł
podatek od nieruchomości

44 000 zł
środki chemiczne do uzdatniania 
wody na pływalni

60 000 zł
opłaty z tytułu trwałego zarządu

54 300 zł
wywóz nieczystości

45 000 zł
przeglądy okresowe

36 000 zł
organizacja sezonowego kąpieliska 
na terenie parku im. Trendla

55 200 zł
wykonanie nasadzeń w Parku 
Kultury Sportu i Rekreacji  
i Stadionie GRYF
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TRZY FALE

5
stref Parku Wodnego TRZY FALE:
• sportu,
• rekreacji,
• fitness,
• SPA,
• rehabilitacji

311 200 
liczba osobowejść po 
preferencyjnych cenach (polityka 
społeczna) w ramach 10-letniej 
umowy Miasta Słupska z Trzy 
Fale Sp. z o.o. (do 2031 r.) jaką 
mieszkanki i mieszkańcy Słupska 
mogą wykorzystać

300 000 zł
miesięczny koszt utrzymania 
basenów 

70 921
(od września do grudnia 2019 r.)

90 735
(cały rok 2020)

wykorzystanie osobowejść 
w ubiegłych latach

40 000 zł
miesięczny koszt utrzymania strefy 
relaksu 
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402
liczba organizacji pozarządowych 
działających w Słupsku – KRS 262, 
Oddziały 67, Fundacje 48, Zwykłe 25

5 426 991 zł
łączna kwota z budżetu Miasta 
przeznaczona na dotacje dla ngo 
– realizacja Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok 

883 000 zł
kwota dotacji na politykę społeczną 

5 000 zł
bezpieczeństwo i porządek publiczny

50 000 zł
inicjatywy lokalne mieszkańców

548 250 zł
kwota przeznaczona na zadania 
z zakresu ekologii, ochrony 
środowiska i ochrony zwierząt 

345 780 zł
kwota przeznaczona na zadania 
z zakresu promowania postaw 
prospołecznych, zwiększania 
aktywności obywatelskiej, 
wspomagającej działalność i rozwój 
społeczności lokalnych i wolontariatu 

80 000 zł
kwota na zadania z zakresu polityki 
senioralnej (dla i z seniorami) 

Kwota przeznaczona na dotacje 
z zakresu sportu i turystyki:
• sport – 1 860 000 zł
• turystyka – 234 991 zł

375 000 zł
kwota na działalność związaną 
z kulturą 

1 095 000 zł
kwota dotacji na zadania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
i przemocy w rodzinie 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
I SPRAWY SPOŁECZNE
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BUDŻET 
OBYWATELSKI

45 projektów
zgłoszonych przez mieszkańców

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE 

OGÓLNOMIEJSKIE

Powiększamy Skatepark – Słupsk 

miastem dla rowerów II

liczba głosów – 2 017, 

kwota dof. – 700 000 zł

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE 

LOKALNE

• Okręg I – VII etap Parku 

Witkacego i I etap Parki Riedla 

liczba głosów – 1 102,  

kwota dof. – 450 000 zł

• Okręg II – Plac zabaw dla psów 

i park dla dzieci 

liczba głosów – 489,  

kwota dof. – 356 380 zł

• Okręg III – Zagospodarowanie 

podwórka u zbiegu ulic Tuwima 

i Wita Stwosza 

liczba głosów – 290,  

kwota dof. – 430 200 zł

• Okręg IV – Zmiany na Osiedlu 

Westerplatte – remontujemy 

chodniki przy ulicach Górnej 

i Kosynierów Gdyńskich 

liczba głosów – 644,  

kwota dof. – 450 000 zł

38 projektów
poddano pod głosowanie

2 845 600 zł
na taką kwotę Mieszkańcy wybrali 
zadania do realizacji:
• 15 zadań społecznych,
• 6 zadań infrastrukturalnych

154 400 zł
rezerwa na zadania ze Słupskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021

Łącznie w głosowaniu wzięły 
udział 5 984 osoby, które oddały 
21 677 głosów.
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ZADANIA INFRASTRUKTURALNE 
DEDYKOWANE SZKOŁOM
Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole 
Podstawowej nr 1
liczba głosów – 1 172,  
kwota dof. – 115 000 zł

ZADANIA SPOŁECZNE – 350 000 zł
1. Garden Party u Karola – cykl 

letnich koncertów 
liczba głosów – 1 395,  
kwota dof. – 25 000 zł

2. Aktywnie ze zwierzakami 
liczba głosów – 789,  
kwota dof. – 25 000 zł

3. Sterylizacja i kastracja zwierząt 
właścicielskich 
liczba głosów – 702,  
kwota dof. 25 000 zł

4. Mariackie Koncerty Organowe 
liczba głosów – 678,  
kwota dof. – 25 000 zł

5. Ceramikarnia – stwórz własne 
dzieła sztuki 
liczba głosów – 598,  
kwota dof. – 24 000 zł

6. Akademia Seniora 
liczba głosów – 583,  
kwota dof. – 25 000 zł

7. Gralnia, czyli planszówki dla 
wszystkich 
liczba głosów – 512,  
kwota dof. – 25 000 zł

8. „Nie kochać w taką noc...”, czyli 
NOC KUPAŁY 
liczba głosów – 431,  
kwota dof. 25 000 zł

9. Bezpłatne zajęcia sportowe 
dla dzieci na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Słupsku 
liczba głosów – 428,  
kwota dof. – 24 860 zł

10. Akademia Młodego Zapaśnika IV 
liczba głosów – 361,  
kwota dof. – 21 500 zł

11. W nauce siła. Warsztaty 
naukowe dla dzieci na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Słupsku 
liczba głosów – 329,  
kwota dof. – 24 960 zł

12. Ćwicz z pasją 
liczba głosów – 328,  
kwota dof. – 22 500 zł

13. Aktywna niedziela 
liczba głosów – 325,  
kwota dof. – 10 200 zł

14. Letnie i zimowe mistrzostwa 
przedszkolaków w piłce nożnej 
– Słupsk 2021 
liczba głosów – 300,  
kwota dof. – 16 000 zł

15. Sensoraki – kreatywne pomysły 
na zmysły 
liczba głosów – 279,  
kwota dof. 25 000 zł

ŁĄCZNA KWOTA W TEJ 
KATEGORII – 344 020 zł
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DANE MIEJSKIE

90 320
liczba mieszkańców Słupska wg 
Głównego Urzędu Statystycznego

1 039
liczba mieszkań w wydanych 
pozwoleniach na budowę w 2021

419
liczba nowo zarejestrowanych firm 
w 2020

1 306
ilość sporządzonych aktów urodzeń 

w roku 2020 roku

15 730 zł/m-c
koszt utrzymania monitoringu 
miejskiego ( serwis i konserwacja 
monitoringu oraz usługa transmisji 
obrazu)

4 434
liczba zgłoszeń mieszkańców 
do Straży Miejskiej (prośba o 
interwencję) w 2020 roku

4 749
liczba interwencji Straży Miejskiej w 
2020 roku

6 706
liczba pojazdów zarejestrowanych 
w 2020 roku

5 307
liczba wydanych dowodów 
osobistych w 2020 roku
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TRANSPORT

23 000 000 zł
koszt usługi przewozowej

8 000 000 osób
rocznie korzysta z komunikacji 
miejskiej

170 000 zł 
koszt sprzątania przystanków

Liczba autobusów obsługujących 
komunikację miejską:

54
jednocześnie w ruchu

Ogólnie na stanie:

7
przegubowych

55
standardowych

80 000 zł
koszt remontów przystanków

Koszty przejechania 1 km:

7,15 zł
autobusem standardowym

8,15 zł
autobusem przegubowym

6 460 000 zł
dochód ze sprzedaży biletów 
za 2020 rok (mniejszy od 
planowanego ze względu na 
pandemię)
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OCHRONA ŚRODOWISKA

5 000 zł
koszt chipowania psów
(w roku 2020: 3 628,80 zł)

29 084,12 ton
ilość odebranych od Mieszkańców 
odpadów komunalnych w 2020 
roku ( w 2019: 26 540,19 ton)

9
liczba akcji proekologicznych, m.in.:
• „Dzień bez opakowań foliowych” 

– rozdano 200 szt. toreb 
ekologicznych;

• dystrybucja ulotek na temat 
segregacji kierowana do 
wszystkich Mieszkańców; 
przeprowadzenie dystrybucji tablic 
na wiatę/osłonę śmietnikową – 
rozdano 140 szt. tablic;

• „Tydzień BIO” – rozdano 
280 pakietów worków 
kompostowalnych o pojemności 
10 l (pakiet to 20 worków);

• „Choinka lub zgniatarka za 
odpady” – rozdano 1 000 szt. 
drzewek choinkowych oraz 100 
szt. zgniatarek; akcja kierowana 
do wszystkich Mieszkańców.

13 803 132,37 zł
roczny koszt odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych, prowadzenia PSZOK-
ów oraz edukacji ekologicznej 96

liczba psów zachipowanych w 2020 
roku (46 samców i 50 samic)

10 000 zł 
koszt odłowu dzików
(w roku 2020: 9 300,00 zł)

25 000 zł 
koszt sterylizacji i kastracji zwierząt 
właścicielskich

57 000 zł 
środki zaplanowane na udzielenie 
dotacji na zadania polegające 
na zmianie sposobu ogrzewania 
wykorzystującego węgiel lub koks 
na proekologiczne w roku 2021

Rowerowa Stolica Polski – 
uczestnicy łącznie wykręcili 
27 421 km; udział wzięło 215 
mieszkańców
Wypożyczalnia rowerów cargo – 
użytkownicy wypożyczalni łącznie 
przejechali 2 250 km
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Urząd Miejski w Słupsku
plac Zwycięstwa 3,

76-200 Słupsk

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

Wydział Podatków 
Lokalnych i Zarządzania 

Należnościami
ul. Jaracza 5

Co najważniejszego 
w 2021 roku?

1. Rekordowa liczba inwestycji, szczególnie 
w zakresie przebudowy infrastruktury 
drogowej.

2. Rozwój „Programy chodnikowego” 
obejmującego cały obszar Miasta Słupska.

3. Budowa węzła transportowego 
o znaczeniu krajowym.

4. Rozpoczęcie I etapu kompleksowego 
systemu zarządzania wodami opadowymi 
w mieście.

5. Kontynuacja rozwoju sieci dróg i ścieżek 
rowerowych.

6. Kontynuacja inwestycji w budynki 
komunalne – modernizacja i remonty 
nieruchomości.

Odwiedź nas na:
www.slupsk.pl


