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Projekt bud¿etu na rok 2002
Zosta³ ju¿ opracowany projekt najwa¿niejszej uchwa³y dotycz¹cej funkcjonowania miasta
jak¹ jest uchwa³a bud¿etowa.
Precyzuje ona zasady polityki
finansowej miasta, wskazuje na
dziedziny, w które miasto zamierza inwestowaæ i, co najwa¿niejsze, zestawia planowane dochody miasta z jego wydatkami.
W przypadku Gdañska w grê
wchodz¹ i zadania gminne i zadania
powiatowe, gdy¿ nasze miasto jest
jednoczenie i gmin¹ i powiatem
grodzkim. W bud¿ecie musz¹ wiêc
zostaæ zaplanowane podwójne zadania w³asne i zlecone, w ramach gmi-

ny i w ramach powiatu. Spraw¹
pierwszorzêdn¹ dla stabilnego bud¿etu jest terminowe i rzetelne przekazywanie rodków z bud¿etu pañstwa,
czyli tak zwane subwencje i dotacje.
Z tych rodków miasto finansuje
owiatê, niektóre inwestycje drogowe, prawid³owe funkcjonowanie
opieki spo³ecznej, bezpieczeñstwo
publiczne, ochronê rodowiska. W
projekcie bud¿etu, wród dochodów
miasta, subwencje i dotacje wynosz¹ w sumie 38% ogó³u tych dochodów i jest to procent mniejszy ni¿ w
ubieg³ym roku.
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków pokazuje, ¿e wydatki to ok. 1 129 mln z³, a dochody

to 1 025 mln z³. Planowany deficyt
bud¿etowy jest mniejszy o po³owê
ni¿ w roku ubieg³ym i wynosi ok.
104 mln z³. Zwiêkszono procent
rodków przeznaczonych na opiekê
spo³eczn¹ / o 0,4% /, bezpieczeñstwo
publiczne / o 0,9% / i gospodarkê
komunaln¹ wraz z ochron¹ rodowiska / o 0,4% /. W roku 2002 Gdañsk
musi tak¿e rozpocz¹æ wykup obligacji miejskich wyemitowanych w
1997 r. na zakup nowych autobusów.
Na trudn¹ sytuacjê finansow¹ miasta ma wp³yw przede wszystkim lipcowa powód i koniecznoæ kupna
mieszkañ dla poszkodowanych w
tym kataklizmie mieszkañców
Gdañska.

O Gdañsku i bud¿ecie na rok 2002 ze skarbnikiem miasta W³odzimierzem Pietrzakiem
rozmawia Gra¿yna Pilarczyk
- Zacznijmy od bardzo ogólnego
pytania, czy Pana zdaniem w Gdañsku mieszka siê dobrze, czy le?
- Opinie s¹ bardzo ró¿ne. Przyje¿d¿aj¹cy do Gdañska, a s¹ wród
nich tak¿e moi koledzy samorz¹dowcy, uwa¿aj¹ ¿e Gdañsk mieci siê w
cis³ej czo³ówce miast o najwiêkszej
dynamice rozwoju, gdzie poziom ¿ycia jest wy¿szy od przeciêtnej krajowej. Zazdroszcz¹ nam standardu ¿ycia...
- Widaæ st¹d, ¿e Gdañsk postrzegany jest na zewn¹trz niezwykle
pozytywnie.
- Tak, natomiast mieszkañcy naszego miasta, mimo ¿e dostrzegaj¹
wysi³ki zmierzaj¹ce do poprawy
g³ównie stanu infrastruktury miejskiej, s¹ jednak doæ sceptycznie nastawieni wobec potrzeby dalszego zad³u¿ania miasta. Jest to pytanie szersze, czy inwestowaæ w rozwój zad³u¿aj¹c siê, czy proponowaæ stagnacjê

i zastój rezygnuj¹c z korzystania z kredytów.
- Projekt bud¿etu na 2002
r. po raz kolejny zak³ada deficyt. Tym razem jednak jest
on ponad po³owê mniejszy ni¿
w ubieg³ym roku. Czy nie stanowi to niebezpieczeñstwa dla
zachowania g³ównej idei
funkcjonowania samorz¹du,
jak¹ jest zaspokojenie potrzeb mieszkañców?
- Aby te potrzeby zaspokoiæ, musimy pamiêtaæ o priorytetach zapisanych w przyjêtej Strategii rozwoju
miasta do roku 2010. Najwa¿niejsze
potrzeby zosta³y sklasyfikowane na
podstawie ankiet przeprowadzonych
wród mieszkañców. Na pierwszym
miejscu znalaz³a siê poprawa stanu
dróg. W nastêpnej kolejnoci mieszkañcy wskazywali na poprawê stanu
bezpieczeñstwa i warunków ¿ycia w
miecie. Staramy siê odpowiadaæ na
oczekiwania mieszkañców, realizuj¹c

w pierwszym rzêdzie w³anie te zadania. Jako powiat w znacznej mierze dofinansowujemy policjê, finansuj¹c choæby zakup kilkudziesiêciu
samochodów, ³o¿ymy tak¿e na remonty siedzib komisariatów, inwestujemy w monitoring newralgicznych miejsc miasta. Wracaj¹c za do
deficytu, to muszê stwierdziæ, ¿e
wszystkie miasta rozwijaj¹ siê poprzez kredyt. Utrzymujê kontakty ze
skarbnikami najwiêkszych miast i
wszyscy potwierdzaj¹ tak¹ drogê
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rozwoju. Nie jest mo¿liwe finansowanie rozwoju miasta tylko z bie¿¹cych dochodów. W³anie kilka dni
temu zaci¹gnêlimy kredyt denominowany w euro, którego roczne oprocentowanie wynosi 3,33 %, a wiêc
bardzo niewiele. Koszty obs³ugi takiego kredytu s¹ niedu¿e, dodatkowo
kredyt taki mo¿na w ka¿dej chwili
przewalutowaæ, na przyk³ad na z³otówki, jeli dziêki temu oka¿e siê on
tañszy.

wp³at na ZUS za osoby bezrobotne.
Na to ju¿ w 2000 i 2001 r. zabrak³o
pieniêdzy, dwukrotnie dosz³o do
aresztowañ konta Urzêdu Pracy. Sytuacja by³a i jest naprawdê dramatyczna. Niepokoi to nie tylko mnie,
ale tak¿e Radê Miasta i jej komisjê
zajmuj¹c¹ siê polityk¹ spo³eczn¹. Sfera opieki spo³ecznej musi byæ rozszerzona, gdy¿ liczba osób wymagaj¹cych takiej opieki nieustannie siê
zwiêksza.

- Jakie priorytety zosta³y przyjête na rok 2002 jeli chodzi o rozdzia³ rodków bud¿etowych. Co
bêdziemy finansowaæ w pierwszej
kolejnoci?

- To, o czym Pan mówi, to jednak czysta deklaratywnoæ, bo tych
pieniêdzy po prostu nie ma....

- Przede wszystkim: drogownictwo i bezpieczeñstwo. Z niepokojem
ledzê zapowiedzi rz¹du dotycz¹ce
planów wy³¹czenia z bud¿etu miasta
rodków na policjê, co spowoduje
pogorszenie pracy policji. Fakty s¹
takie, ¿e policja jest w znacznym
stopniu wspomagana przez samorz¹dy. Finanse miasta ju¿ kilkakrotnie
ratowa³y Komendê Miejsk¹ Policji w
Gdañsku przed zapaci¹ finansow¹.
- Jak bêdzie wygl¹da³o finansowanie niektórych zadañ gminy i
powiatu z bud¿etu pañstwa? Czy
kwota przekazywanych subwencji
i dotacji wzronie? Na co zabraknie pieniêdzy?
- Na zadania zlecone w gminie i
powiecie otrzymalimy 80 % rodków w porównaniu z rokiem 2001.
A w 2001 otrzymalimy 80 % tego,
co w roku 2000. Przypomnê, jakie
zadania finansujemy z tych pieniêdzy.
S¹ to: Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Pañstwowa Inspekcja Pracy,
Sanepid, Powiatowy Urz¹d Pracy.
Najbardziej niepokoj¹ce, ze spo³ecznego punktu widzenia, jest ograniczanie rodków przeznaczanych dla Powiatowego Urzêdu Pracy, szczególnie przeznaczonych na op³acenie

- Pieniêdzy nie ma, ale w ci¹gu
roku bud¿et jest nieustannie monitorowany. Jeli tylko oka¿e siê, ¿e pojawi¹ siê jakie nadwy¿ki, to w trudnych przypadkach bud¿et miasta bêdzie musia³ udzieliæ po¿yczek jednostkom zajmuj¹cym siê opiek¹ spo³eczn¹. Uwa¿amy, ¿e to rz¹d powinien wywi¹zaæ siê ze swoich zadañ.
- Gdañsk ostatnio chwali siê stabiln¹ ocen¹ ratingow¹. Co to w³aciwie oznacza i dla kogo taka ocena mo¿e byæ wa¿na?
- Taka ocena jest powszechnym
wymogiem stawianym przez Uniê
Europejsk¹. Wszystkie podmioty
dzia³aj¹ce na obszarze unii musz¹
poddaæ siê takiej ocenie zdolnoci
kredytowej. Ta ocena jest wykonywana przez miêdzynarodowe agencje,
wród nich jest renomowana agencja
Standard and Poors, która wygra³a
przetarg w Gdañsku. Takich pierwszoligowych agencji jest kilka. Standard and Poors wykonywa³ rating w
takich miastach jak: Wroc³aw, Szczecin, Kraków, Bydgoszcz, £ód. Co
ciekawe, ta agencja monitoruje gospodarkê Japonii i gospodarkê Polski.
- Jak¹ ocenê otrzyma³ Gdañsk?

- Dwukrotnie, w roku 2000 i 2001,
otrzymalimy ocenê BBB z prognoz¹
stabilna. Ta ocena dotyczy zdolnoci p³atniczej miasta w zakresie sp³aty
zaci¹gniêtych kredytów. Jest to wprost
informacja dla banków, czy dany podmiot jest wiarygodnym partnerem w
dziedzinie udzielanych kredytów, czy
mo¿na mu zaufaæ w d³u¿szym czasie...
Jestemy wiêc jednym z pierwszych
miast w Polsce przygotowanych do
wejcia do Unii Europejskiej. Mówiê
o tym nie bez pewnej dumy...
Ocena bierze pod uwagê dwa poziomy, wskaniki zale¿ne i niezale¿ne od miasta. Do tych ostatnich nale¿y polityka finansowa rz¹du wobec
samorz¹dów i to wszystko, co nie
zale¿y od polityki prowadzonej przez
miasto. Wszystkie te wskaniki, na
które mamy bezporedni wp³yw, zosta³y ocenione jako pozytywy. Do
negatywów zaliczono za to, co wynika z polityki rz¹du, g³ównie to, ¿e
rz¹d przerzuci³ na nas deficyt, przekazuj¹c nam zadania z zakresu reform
ustrojowych.
- Jak generalnie ocenia Pan planowany bud¿et na rok 2002 ? Czy
jest to bud¿et realny i wykonalny?
- To jest jeden z pierwszych bud¿etów do realnego wykonania. Nie bêdzie sytuacji takiej, kiedy to w trakcie roku bud¿etowego musielimy
robiæ potê¿ne korekty w zakresie dochodów, poniewa¿ w 2001 roku nie
da³o siê zrealizowaæ planowanych
dochodów. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
ka¿dy bud¿et to ¿ywy organizm. Jeli rz¹d przekazuje nam dodatkowe
pieni¹dze lub spónia siê z wyp³at¹
subwencji, wymaga to ka¿dorazowo
korekty bud¿etu w postaci uchwa³y
Rady Miasta. Jest to zawsze rutynowe dzia³anie. Projekt bud¿etu na 2002
rok jest jednak przykrojony bardzo
realnie i mam nadziejê, ¿e nie bêdzie
wymaga³ zbyt wielu korekt.
- Dziêkujê za rozmowê.

