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Z³oty Gdañsk
Gdañsk znalaz³ siê w Z³otej Setce Samorz¹dów 2001 opracowanej
przez dziennik Rzeczpospolita" i Centrum Badañ Regionalnych.
Ranking s³u¿yæ mia³ wy³onieniu gmin, które najwiêcej inwestowa³y
w rozwój lokalny w latach 1998-2000.

W Z³otej Setce" znalaz³y siê jedynie
cztery du¿e miasta: P³ock (131 tysiêcy
mieszkañców - 95 miejsce), Opole (129
tysiêcy mieszkañców - 98 miejsce), Wroc³aw (630 tysiêcy mieszkañców - 100
miejsce) oraz Gdañsk (460 tysiêcy mieszkañców - 99 miejsce).
Dyrektor Centrum Badañ Regionalnych, profesor Wis³a Sura¿ska, przyzna³a podczas uroczystoci, ¿e na listê bardzo rzadko trafiaj¹ du¿e miasta, a to ze
wzglêdu na przyjêt¹ metodologiê badañ
promuj¹c¹ ma³e gminy. G³ównym kryterium jest bud¿et inwestycyjny w przeliczeniu na g³owê mieszkañca. W Polsce
jest oko³o 2500 orodków miejskich i
wiejskich. W rankingu uwzglêdniono
sumy przeznaczane na inwestycje w latach 1998-2000, a kryterium dodatkowym by³y dzia³ania gmin na rzecz ograniczenia deficytu bud¿etowego. Promowano wiêc nie tylko przeznaczanie du-

¿ych nak³adów z bud¿etów gmin na inwestycje, ale tak¿e rozs¹dn¹ i zrównowa¿on¹ gospodarkê finansow¹.
Metoda obliczania punktów rankingowych premiowa³a gminy o niewielkiej
liczbie ludnoci, wdra¿aj¹ce w ¿ycie du¿e
inwestycje komunalne. W ma³ych gminach inwestycje wodoci¹gowe, kanalizacyjne, czy na przyk³ad budowa nowych
obiektów szkolnych stanowi¹ bardzo powa¿n¹ czêæ bud¿etu w przeliczeniu na
jednego mieszkañca, dochodz¹c¹ nawet
do 60 procent. W du¿ych miastach inwestycyjne poch³aniaj¹ znacznie wiêcej pieniêdzy. Ze wzglêdu jednak na du¿¹ liczbê mieszkañców przelicznik rankingowy
okazuje siê zazwyczaj ni¿szy ni¿ w przypadku gmin ma³ych. Tym wiêkszy wydaje siê byæ zatem sukces Gdañska.
WYDATKI INWESTYCYJNE
GDAÑSKA W LATACH 1998-2000
I ICH PROCENTOWY UDZIA£
W MIEJSKIM BUD¯ECIE:
l 1998 - 27,6%
nym bud¿ecie
tys. z³otych
l 1999 - 25,6%
nym bud¿ecie
tys. z³otych
l 2000 - 21,8%

wydatków, przy ogólwynosz¹cym 800 082
wydatków, przy ogólwynosz¹cym 866 094
wydatków, przy ogól-

nym bud¿ecie wynosz¹cym 975 387
tys. z³otych
Spadek wydatków inwestycyjnych
miasta notowany po roku 1998 spowodowany zosta³ zakoñczeniem realizacji I
etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków Wschód", która poch³ania³a wczeniej znacz¹cy procent wszystkich wydatków na inwestycje. Jeszcze w
roku 1998 by³o to 54,6% rodków przeznaczonych na inwestycje, w 1999 tylko
30,8%, a w 2000 zaledwie 10,2%.
NAJWA¯NIEJSZE KOMUNALNE
INWESTYCJE W LATACH 19982000 W GDAÑSKU
- zakoñczenie I etapu modernizacji ulicy
S³owackiego
- realizacja budowy trasy W-Z do ul. Jab³oniowej
- kredytowanie budowy mostu wantowego nad Martw¹ Wis³¹
- modernizacja taboru autobusowego
- przepompownia O³owianka
- modernizacja stacji ujêcia wody Czarny Dwór
- budowa i rozbudowa budynków szkolnych w Gdañsku Morenie, na Oruni
Górnej i w wibnie.

Powrót do Ojczyzny
Antonina i Stanis³aw Dobrowolscy, potomkowie polskich
zes³añców wywiezionych w 1936 roku z ¯ytomierza do Kazachstanu, osiedlili siê w Gdañsku. Zaproszeni na pobyt sta³y
przez w³adze miasta przybyli do Gdañska 30 czerwca. Pañstwo Dobrowolscy otrzymali od miasta mieszkanie. Razem
z nimi zamieszkaj¹ w nim ich córka i wnuki przebywaj¹ce
w Gdañsku ju¿ od kilku lat. Pani Antonina podejmie te¿ w
najbli¿szych dniach pracê w handlu. Pan Stanis³aw, ze wzglêdu na stan zdrowia, jest ju¿ na rencie.
Jest to szósta rodzina repatriantów z Kazachstanu, która

na sta³e zamieszka³a w Gdañsku. Pod koniec ubieg³ego roku
osiedli³a siê nad Mot³aw¹ czteroosobowa rodzina Szyszkowskich, potomkowie polskich zes³añców wywiezionych do
Kazachstanu z Wo³ynia w 1936 roku. W 1996 roku na zaproszenie w³adz miasta do Gdañska przyby³a czteroosobowa rodzina Licznarowskich, a póniej rodzina Stefañskich.
W³adze Gdañska pomog³y te¿ wczeniej dwóm innym
rodzinom z Kazachstanu, które do miasta trafi³y wprawdzie
z w³asnej inicjatywy, ale znalaz³y siê póniej w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

