
Stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie projektu budżetu na 2022 rok.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dokonał analizy projektu budżetu na przyszły rok wraz z 
poprawkami. Intencją rządu jest wspieranie samorządów, obniżenie podatków dla obywateli, 
ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie przed inflacją, której główną przyczyną jest wzrost kosztów 
produkcji, wzrost kosztów transportu i cen paliw.

Nasz  klub  w  imieniu  mieszkańców  złożył  kilka  istotnych  wniosków  zmierzających  do
poprawy bezpieczeństwa, rozwoju elbląskiego portu i realizacji inicjatyw elblążan.  Są to
następujące sprawy:

 Wykonanie bezpiecznego przejścia oraz bezpiecznego chodnika na ul
Mazurskiej  za  skrzyżowaniem  od  ul  Kwiatkowskiego  w  kierunku
zakładów pracy usytuowanych w specjalnej strefie ekonomicznej koszt
szacunkowy ok. 150 tys. 

 wykonanie  wyniesionej  nawierzchni  skrzyżowania  wraz  z  przejściami
dla  pieszych  na  ul  Wiejskiej,  co  w  sposób  znaczący  poprawiłoby
bezpieczeństw pieszych szczególnie dzieci i osób  starszych w dojściu
do  szkoły,  kościoła,  cmentarza,  przychodni  i  sklepów.   Koszt
szacunkowy ok 150 do 200 tyś złotych.

 O Zabezpieczenie większych środków na wkłady własne do inwestycji
portowych.   Zabezpieczenie  tylko  1  mln  zł  na  modernizację  portu
elbląskiego  to  stanowczo  zbyt  mało.  Nawet  jeżeli  dofinansowanie
będzie w wysokości 85% to całość inwestycji nie przekroczy 7 mln zł.

 O Zwiększenie ilości kursów środków komunikacji miejskiej zgodnie ze
zgłaszanymi uwagami mieszkańców.

 O Dofinansowanie  uruchomienia  nocnej  opieki  stomatologicznej  przy
współpracy  z  NFZ.  Wielu  mieszkańców  nie  stać  na  prywatnego
stomatologa. 

 O  Naprawy  weekendowe  gminnych  dróg  osiedlowych.  W  planie
budżetu  znajdują  się  w  większości  duże  ulice.  Remontu  wymagają
m.in. takie ulice jak ul. Matejki, Krakusa, Lubraniecka, teren wewnątrz
ulicy  Słowackiego (…),  Od kilku lak składane wnioski  na remont ul.
Gdyńskiej, Skierniewickiej, Szucha, Pomorskiej, Suwalskiej.

 O  dalszą  kompleksową  Modernizację  stadionu  przy  ul.  Agrykola.
(toalety i kasy biletowe to w ocenie wielu elblążan za  mało).

 Oraz  spełnienie  inicjatywy  uchwałodawczej  mieszkańców  poprzez
modernizację boiska sportowego przy SP 23. Przypomnijmy, że była to
pierwsza taka inicjatywa i niezaliczony przez Władze Miasta sprawdzian
demokracji. 

 Naprawa  i  modernizacja  terenu  wokół  przychodni  zdrowia  i  stacji
krwiodawstwa  przy  ul  Bema.  Od  wielu  lat  pacjenci  i  pracownicy
borykają  się  z  trudnościami  w  dotarciu  do  przychodni.  Pacjenci  i
pracownicy występowali w tej sprawie z prośbami. W okresie od jesieni
do lata występują tam poważne utrudnienia: błoto, kałuże, mała liczba
miejsc postojowych. 



Niestety nie zostały one uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.
W ocenie Klubu Radnych PiS  budżet miasta na 2022 rok jest w dużym stopniu 
zachowawczy i asekuracyjny - nie wykorzystuje wielu narzędzi prorozwojowych 
przewidzianych w programach rządowych, o których mówił Pan wicewojewoda Opaczewski.
Obserwujemy  niepokojące zjawisko upartyjnienia naszego Samorządu.  Uważamy, że  
skoro mieszkamy w jednym mieście, znamy się, mówimy do siebie po imieniu oraz znamy 
potrzeby elblążan, to powinniśmy współpracować i realizować, w miarę możliwości te 
postulaty, a nie przenosić centralne  spory polityczne z parlamentu, czy bezpodstawnie 
atakować rząd. Czy szyld partyjny jest ważniejszy od współpracy na rzecz naszego miasta? 
Można odnieść takie wrażenie, kiedy wprowadza się do projektu budżetu pomysły 
wybranych radnych nie uwzględniając istotnych potrzeb wielu grup społecznych. W 
projekcie budżetu w kilku paragrafach zachwiana została hierarchia potrzeb społecznych.  
Zamiast zaplanować środki np. na kwestie związane z poprawą  bezpieczeństwa 
mieszkańców lub programy prozdrowotne,  to wprowadza się do projektu wnioski klubu 
koalicyjnego, które nie są tak pilne.
W Stanowisku komisji finansowej czytamy, że samorząd elbląski musi podejmować trudne 
decyzje organizacyjne mające na celu zmniejszenie obciążeń budżetowych…  a tym czasem 
przeznacza się środki na zadania, które mogą być zrealizowane w przyszłości kwotę 100000
zł na zakup 5 figurek Piekarczyka, czy budowę tężni wielkości altanki za 400000 zł, a to 
drugie zadanie będzie generowa
 dodatkowe koszty takie jak zakup solanki, transport,  energia elektryczna, woda,  
monitoring. Czy to jest tak pilna potrzeba? 
Wczoraj na posiedzeniu Klubu stwierdziliśmy, że są inne zadania, które powinny być 
zrealizowane w pierwszej kolejności, a mianowicie programy profilaktyki zdrowotnej. Nie 
trzeba nikogo przekonywać, że lepiej zapobiegać niż leczyć.  Zadanie, które w pierwszej 
kolejności powinno znaleźć się w budżecie, to szczepienia przeciw wirusowi HPV, który 
może prowadzić do raka szyjki macicy lub innych narządów.  Szczepienia muszą być 
wykonane u młodych osób w wieku 9 - 15 lat w 3 dawkach w ciągu roku. Należałoby 
wzorem innych samorządów podjąć się tego zadania nie czekając na inne projekty. W 
naszym województwie kilkanaście mniejszych samorządów realizuje ten program w ramach 
własnych środków np.  Ełk czy Lubawa. 
Dlatego w imieniu Klubu Radnych PiS składam formalny wniosek do  projektu uchwały na 
druku 5 o zabezpieczenie w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85 149 - programy 
profilaktyki zdrowotnej kwoty 500 tys zł na realizację zadania : szczepienia przeciw HPV 
zakwalifikowanej grupy dzieci zamieszkałych w Elblągu. Źródło finansowe – środki z 
rezerwy zaplanowane na zakup miniatur Piekarczyka i tężnię. 
Pozytywne oceniamy niektóre zaplanowane inwestycje tj. rewitalizacja Wyspy Spichrzów i 
budowa biurowca, który odmieni wygląd Starówki – inwestycja przy współpracy z ARP koszt
ponad 80 mln zł lub połączenie ul. Zw. Jaszczurczego z al. Grunwaldzką.
Klub radnych PiS nie może poprzeć budżetu w takim kształcie i będzie głosować przeciw.


