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BITWA O GŁOSY! II TURA

Za nami pierwsza tura wyborów. Do wyboru prezydenta 
Polski potrzebne będzie jeszcze jedno głosowanie, a to 
oznacza także, że przed nami drugi, metropolitalny bój 
o frekwencję. A która gmina może się poszczycić najwyższą 
frekwencją po pierwszym głosowaniu? I która ostatecznie 
wygra? Wybory – już w niedzielę, 12 lipca. 
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MetaMorfoza szkoły

Trwa przebudowa i rozbudowa 
budynku szkoły podstawowej 
w Łebczu. Inwestycja byłą ko-
niecznością, gdyż dotychczaso-
wy budynek szkolny nie spełniał 
norm i nie zapewniał uczniom 
odpowiednich warunków do na-
uki i rozwoju.
str. 2

saMorządowcy o finansach

Obniżenie wpływów do budżetów 
powiatów i gmin z podatku PIT 
oraz większe koszty oświaty – to 
dwa główne powody, które powo-
dują ogromne problemy finanso-
we samorządów. Przedstawiciele 
władz samorządowych krytykują 
decyzje rządu i chcą zmian.
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Projektowany budynek, który po-
wstaje w Łebczu, będzie mieścił 2-o-
ddziałowe przedszkole z zapleczem, salę 
gimnastyczną i salę gimnastyki korek-
cyjnej z zapleczami szatniowo – sanitar-
nymi, pokój nauczycielski, szatnie dla 
uczniów, 6 sal lekcyjnych, bibliotekę, 
pomieszczenia sanitarne, techniczne 
i magazynowe. Natomiast w budynku 
już istniejącym, któy jest remontowa-
ny, zostaną przebudowane węzły sani-
tarne, zmodernizowane pomieszczenia 
administracyjne i wyremontowane sale 
lekcyjne na 1 piętrze. Ponadto przebu-
dowany będzie również hol.

W istniejącym budynku mieszkalnym 
przewiduje się natomiast adaptację ko-
tłowni z jej rozbudową dla zapewnienia 
ciepła dla całego zespołu szkolnego.

Powierzchnia użytkowa razem po roz-
budowie będzie wynosiła ponad 3 tys. 
m2, natomiast powierzchnia zabudowy 
razem po rozbudowie to ponad 2,1 tys. 
m2. Kubatura razem wyniesie niemal 14 
tys. m3. 

W zakresie zagospodarowania terenu 
powstaną drogi wewnętrzne i chodniki, 
zaplanowano lokalizację nowych miejsc 
postojowych dla samochodów i rowerów, 
zbudowany będzie plac zabaw, powstaną 
także: zbiornik na wodę do celów p.poż 
i miejsca gromadzenia odpadków. Za-
projektowano ponadto urządzenie tere-
nów zielonych, w tym nowych nasadzeń. 
Do rozbiórki przewidziany został budy-
nek gospodarczy przy ul. Szkolnej.

Prace rozpoczęły się w październiku 
2019 r. i planowo mają potrwać do koń-

ca kwietnia 2021 r., natomiast uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie zaplanowa-
no najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 r. 
Wartość całej inwestycji to 11,2 mln zł. 

- Najważniejsze w całej przebudowie 
i rozbudowie szkoły jest to, że uczniów 
przybywa bardzo dużo (obecnie mamy 
ich już ponad 200), a dotychczasowy bu-
dynek nie spełniał żadnych norm – wyja-
śnia Beata Mieczkowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łebczu. - Mieliśmy za 
mało sal lekcyjnych, brakowało szatni, 
a jednym z największych problemów 
był brak sali gimnastycznej. Dzieci ćwi-
czyły na korytarzach, bibliotece, a nawet 
w kuchni. Zajęcia wychowania fizycznego 
były uciążliwe zarówno dla dzieci, które 
w nich uczestniczyły i nie miały do tego 
odpowiednich warunków, jak i dla tych, 

które w tym czasie miały lekcje w salach. 
Przecież z korytarza było słychać hałas, 
który przeszkadzał innym w nauce. Przy 
tylu oddziałach klasowych był to napraw-
dę poważny problem. Teraz, po zakoń-
czeniu rozbudowy, uczniowie będą mieć 
zajęcia lekcyjne w nowych salach, a lekcje 
w.f.-u oraz zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej w sali sportowej. Brakowało nam też 
pomieszczeń do prowadzenia zajęć do-
datkowych, których jest naprawdę dużo. 

W końcu będą się one odbywać w odpo-
wiednich warunkach, dając komfort za-
równo uczniom, jak i nauczycielom. No 
i sport, który w Łebczu jest niezmiernie 
potrzebny i rozwija się bardzo dobrze – 
nowa sala da zupełnie nowe możliwości 
do treningów i zajęć. Potrzeby mieliśmy 
ogromne, teraz – po modernizacji szkoły 
- w końcu nasza praca z dziećmi będzie 
przynosiła jeszcze lepsze efekty. 

Rafał Korbut

Metamorfoza szkoły
GM. PUCK | Trwa przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Łebczu. In-
westycja byłą koniecznością, gdyż dotychczasowy budynek szkolny nie spełniał norm i nie 
zapewniał uczniom odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Już niedługo to się zmieni. 
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Zadanie, które niedawno zakończono, nosi 
nazwę „Zagospodarowanie terenu we wsi 
Osłonino - pudowa budynku na potrze-
by kulturalne i turystyczne w Osłoninie 
w Gminie Puck”. 
Budowa budynku usługowego obejmo-
wała: powierzchnia zabudowy - 166,29 
m2, powierzchnia użytkowa - 209,49 m2, 
kubatura - 1025,6  m3. 
Oprócz budowy obiektu wykonano takie 
prace, jak uzbrojenie terenu, wyznaczenie 
i przygotowanie miejsc parkingowych, 
a także stworzenie małego placu zabaw.
Na zadanie gmina Kosakowo pozyskała 
dofinansowanie w ramach  Europejskie-
go  Funduszu Morskiego i Rybackiego 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” w ramach 
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej’, objętego Progra-
mem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwem 
Handlowo-Usługowym ELPOM S.C. z sie-
dzibą we Władysławowie.
Prace budowlane, wykończeniowe oraz 
związane z zagospodarowaniem całego te-
renu rozpoczęły się w lipcu 2019 r. i trwały 
do końca czerwca 2020 r. Budynek został 
niedawno odebrany i uzyskano zgodę na 
jego użytkowanie. Wartość całego zadania 
wyniosła 1,5 mln zł. 
/raf/

Nowe miejsce kultury i rozrywki
Gm. Puck | zakończono już prace budowlane w obiekcie, który będzie służył 
mieszkańcom i turystom w osłoninie. Budynek został odebrany, uzyskano też 
niezbędne zgody na użytkowanie. oprócz budowy obiektu zagospodarowano teren.

Zadanie o nazwie „Remont nawierzchni ścieżki 
rowerowej na odcinku Gnieżdżewo – Radoszewo”, 
realizowany w ramach projektu „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gmi-
ny Puck” wraz z „Przebudową zjazdu z drogi po-
wiatowej nr 1506G na drogę wewnętrzną ul. Kró-
lewską w Łebczu” właśnie zmierza ku końcowi. 

Inwestycja obejmowała budowę nowej nawierzch-
ni z betonu asfaltowego na istniejącej ścieżce ro-
werowej wraz z robotami towarzyszącymi (ponad 
20,6 tys. m2) oraz nowej nawierzchni z kostki be-
tonowej „8” (ok. 135 m2) i nawierzchni chodnika  

z kostki betonowej „8” (ok. 23,20 m2). 
Termin realizacji: maj - czerwiec 2020 r., zaś pla-

nowany odbiór jest w drugiej połowie tego miesią-
ca. Wartość całego zadania to 1,7 mln zł. 

Równocześnie zrealizowano drugie zadanie: „Za-
gospodarowanie rowerowych miejsc postojowych 
na trasie Radoszewo – Gnieżdżewo”. Inwestycja 
obejmuje ustawienie wiat, ławostołów, ławek, sto-
jaków na rowery, śmietników, tablic informacyj-
nych - w 4 miejscowościach Gnieżdżewo, Łebcz, 
Starzyński Dwór i Radoszewo. Ponadto w Rado-
szewie ustawiona zostanie toaleta samoczyszcząca.

Termin realizacji tego zadania to także czerwiec - 
lipiec 2020 r., zaś jego wartość to 550 tys. zł. 

Obydwa zadania są współfinansowane ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

/raf/

Ścieżką rowerową pojedziemy 
z Gnieżdżewa do Radoszewa
GM. PUCK | To świetna wiadomość dla wielbi-
cieli wycieczek rowerowych – w tym miesiącu 
zostanie oddana do użytku ścieżka rowerowa. 
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Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia 
Sopot zorganizował przed wyborami kon-
kurs dla miast i gmin, w którym pula na-
gród wynosi 90 tys. zł. Pieniądze otrzymają 
te gminy, gdzie będzie najwyższa frekwen-
cja. Nic więc dziwnego, że samorządowcy 
tym bardziej zachęcają swoich mieszkań-

ców do głosowania. W Rumi zorganizo-
wano konferencję, w której samorządowcy 
z gmin, wchodzących w skład OM GGS, 
podsumowali pierwszą część akcji i zaape-
lowali o udział w głosowaniu 12 lipca. 

- Mówię do wszystkich mieszkańców 
Pomorza: Idźcie na wybory! Nie pozwól-

cie, żeby ktoś inny za was decydował! - 
powiedział Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - To niezwy-
kle ważne wybory, które będą decydować 
o losach naszej ojczyzny. 

- To my sami wybierzemy, w którym 
kierunku nasza ukochana ojczyzna pój-

dzie - dodał Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Czy w kierunku scentralizowa-
nym, czy bardziej w kierunku zdecentrali-
zowanym (ja osobiście jestem ogromnym 
zwolennikiem tej opcji). W przypadku 
władzy zdecentralizowanej mieszkańcy 
mogą w samorządach skutecznie rozli-

czyć swoich lokalnych polityków. 
Pierwszą bitwę o głowsy wygrały: w ka-

tegorii gmin do 10 tysięcy mieszkańców 
- gmina Jastarnia z frekwencją 84,20%; 
gmina Władysławowo – w kat. gmin od 
10 do 30 tys. mieszkańców osiągnęła fre-
kwencję 78,72%; w kat. pow. 30 tys. miesz-
kańców – Sopot z frekwencją 74,3%.

W końcowym rankingu ważna będzie 
średnia frekwencja z obu tur. Dogrywka 
już w niedzielę, 12 lipca!

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
nie tylko gminy Kosakowo, ale całego 
Pomorza, za tak dużą frekwencję – po-
wiedział Marcin Majek, wójt gminy Ko-
sakowo. - Jednak patrząc na skalę kraju, 
ponad 35 procent naszych obywateli nie 
wzięło udziału w głosowaniu. Są różne 
akcje promocyjne, zachęcające do udziału 
w wyborach i podwyższenia frekwencji. 
Z tego miejsca chciałem zaapelować: nie-
zależnie od tego, czy jakaś gmina dosta-
nie 30 tys. zł, czy dostanie ten upragniony 
wóz strażacki, my jako mieszkańcy Polski 
powinniśmy na wybory spojrzeć jako na 
nasz patriotyczny, obywatelski obowiązek. 
To my decydujemy o tym, kto będzie rzą-
dził Polską, kto będzie sprawował mandat 
prezydenta kraju. Miejmy wybór na naszą 
przyszłość, pójdźmy do wyborów, niech ta 
frekwencja będzie wyższa i niech w skali 
wyniesie ponad 70 proc., a w skali naszych 
gmin niech przekroczy 80 proc. 

W II turze, w niedzielę 12 lipca, zmie-
rzą się Andrzej Duda (PiS) oraz Rafał 
Trzaskowski (KO). 

Rafał Korbut
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Bitwa o głosy! Przed nami II tura
POMORZE | Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do wyboru prezydenta potrzebne będzie jeszcze jedno gło-
sowanie, a to oznacza także, że przed nami drugi, metropolitalny bój o frekwencję. Do urn pójdziemy w niedzielę 12 lipca.

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Kosa-
kowo, po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2019 rok, 
sprawozdaniem finansowym za rok 2019, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, 
raportem o stanie gminy Kosakowo oraz 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym 
udzielenia absolutorium Wójtowi wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Rada Gminy większością głosów udzieliła 
Wójtowi Marcinowi Majek wotum zaufania 
oraz absolutorium z wykonania obowiąz-
ków za rok 2019.
Absolutorium i wotum zaufania to pewne-
go rodzaju ocena, którą prezydentom, bur-
mistrzom i wójtom wystawiają radni. Tym 
samym radni potwierdzili, że mają zaufanie 
do wójta i dobrze oceniają jego pracę. 
/raf/

ABsolutorium i wotum dlA wójtA
Gm. kosAkowo | marcin majek, wójt gminy kosakowo, podczas obrad rady gminy, 
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku oraz wotum zaufania. 

fot. UG Kosakowo

Od 1 września br. podstawowa stawka za odbiór od-
padów komunalnych w gm. Kosakowo będzie wyno-
siła 9,50 zł za każdy m sześc. zużytej wody w gospo-
darstwie domowym. Wzrost tej kwoty o ponad 70% 
w porównaniu z obecną stawką na poziomie 5,50 zł 
zaniepokoił mieszkańców, niemniej jednak podwyż-
ka była nieunikniona i wynika wprost z cen odbioru 
odpadów komunalnych zaoferowanych w przetargu 
przez przedsiębiorstwa świadczące takie usługi. 

- Żadna gmina w Polsce nie zajmuje się osobiście 
odbiorem odpadów komunalnych – wyjaśnia Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Takie usługi zama-
wiane są w przetargach, a swoje oferty mogą w nich 
składać wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Do koń-
ca lipca br. naszą gminę obsługuje spółka PUK Ru-
mia, wyłoniona w przetargu sprzed 1,5 roku. Już dziś 
wiemy, że właśnie ta spółka, do końca 2022 roku, na-
dal będzie zajmowała się odbiorem odpadów z gminy 
Kosakowo. Ponownie oferta PUK Rumia była najtań-
sza w zakończonym w czerwcu br. przetargu na usłu-
gi odbioru odpadów komunalnych.

Najtańsza oferta, złożona przez spółkę PUK Rumia, 
została skalkulowana na  kwotę 11.779.910,30 złotych 
przy umowie na okres 29 miesięcy (do końca 2022 
roku). Dla porównania, najdroższa z ofert wyniosła 
19.277.322,13 złotych. Przy kosztach miesięcznej ob-
sługi gminy Kosakowo przez PUK Rumia mowa jest 
o kwocie równej 406.203,80 złotych.

- Różnica w kosztach usług zaoferowanych przez 
spółkę z Rumi najlepiej oddaje oferta z poprzedniego 
przetargu – zauważa Wójt Marcin Majek. – Za okres 
od 1 stycznia 2019 roku do dziś zapłacimy łącznie 
kwotę 4.085.000,00 złotych. Dało to kwotę 215.000 
złotych miesięcznie. Nowa cena jest wyższa o blisko 
90 procent, co tłumaczy proporcjonalny wzrost opłat 
dla każdego gospodarstwa domowego.  

Przedsiębiorstwa usług komunalnych wyższe ceny 
usług motywują w pierwszej kolejności skokowym 
wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej 
przez Ministerstwo Klimatu na przestrzeni ostatnich 
lat. Jeszcze w 2017 i 2018 roku opłata marszałkowska 
była na poziomie 120,76 złotych, w 2019 roku wyno-
siła 170 zł, a w bieżącym roku stawkę opłaty marszał-
kowskiej określono na 270 zł. W drugiej kolejności, 
zwiększone ceny usług przedsiębiorstwa argumen-
tują  wyższymi kosztami pracy, cen energii i paliwa, 
ponoszonymi kosztami dostosowania zezwoleń w za-
kresie gospodarowania odpadami do nowych wymo-
gów prawnych, obowiązkiem tworzenia PSZOK-ów, 
a także trudnościami ze zbytem surowców wtórnych 
oraz zakazem składowania frakcji energetycznej.

- Sposób ustalania opłat za odbiór odpadów ko-
munalnych w naszej gminie jest oparty na iloczynie 
zużycia wody w każdym gospodarstwie domowym 
razy ustalona stawka (9,50 złotych/m3 od 1 września) 
– informuje Wójt. – To najbardziej miarodajny sys-
tem, który spośród stosowanych przez polskie gminy 
metod sprawdza się najlepiej. Po pierwsze nie ogra-
niczamy ilości odbieranych odpadów, nie obciążamy 
nadmiernie samotnych osób zamieszkujących lokale 
o dużej powierzchni, nie jesteśmy też zobligowani 
do prowadzenia kontroli składanych deklaracji pod 
kątem faktycznej liczby zamieszkujących dany lokal 
osób. Przyjmujemy zasadę, że mieszkańcy zużywają 
wodę, na tej podstawie wyceniamy koszt odbioru od-
padów komunalnych.

Warto podkreślić, że metodę obliczania opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych stosowany przez gmi-
nę Kosakowo przyjmuje coraz więcej samorządów, 
doceniających niewątpliwą zaletę określenia propor-
cji wytwarzania odpadów komunalnych w stosunku 
do zużycia wody w gospodarstwie domowym. 

Zmiana opłat za wywóz śmieci
GM. KOSAKOWO | Od 1 września wzrasatają opłaty. Dlaczego koszty odbioru odpadów musiały wzrosnąć?

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Samorządowcy o finansach. Jest źle
POWIAT | Obniżenie wpływów do budżetów powiatów i gmin z podatku PIT oraz większe koszty oświaty – to dwa główne powody, które powodują 
ogromne problemy finansowe samorządów. Przedstawiciele władz samorządowych krytykują decyzje rządu i chcą zmian. 

- Minęło 30-lecie restytucji polskiego 
samorządu, a jednak nie było powodu 
do radości w polskich samorządach - to 
wymowny komentarz prezydenta Gdyni, 
Wojciecha Szczurka na temat kondycji 
samorządowych finansów. Finansów cier-
piących nie tylko przez kryzys wywołany 
pandemią, ale przede wszystkim przez de-
cyzje rządu, które mocno uderzają w bu-
dżety miast, gmin i powiatów.

Samorządowcy z Pomorza wyrazili swój 
sprzeciw podczas briefingu prasowego 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym Gdynia.

Mniejsze wpływy do budżetów z tytułu po-
datku dochodowego, wyższe ceny usług po 
podniesieniu płacy minimalnej, coraz kosz-
towniejsze utrzymanie systemu edukacji – 
to pieniądze, których brakuje w budżetach. 
Do tego dochodzą znacznie zmniejszone 
dochody samorządów wywołane pandemią 
koronawirusa. Z takimi problemami bory-
kają się samorządy w całym kraju.

Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie 
i starości od dłuższego czasu liczą straty 
i regularnie stają przed trudnymi wybora-
mi, niejednokrotnie zatrzymując procesy 
inwestycyjne i drastycznie ograniczając 

wydatki. Jak podkreślają, coraz trudniej-
sza sytuacja samorządowych budżetów to 
efekt zmian wprowadzanych od zeszłego 
roku przez obecny rząd.

Pomorscy samorządowcy powiedzieli 
„dość”. W gdyńskim Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym zorganizowano 
specjalny briefing prasowy, podczas którego 
włodarze miast, gmin i powiatów z Pomo-
rza oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk
-Gdynia-Sopot przedstawili mediom swoją 
sytuację budżetową.

W briefingu oprócz występującego 
w roli gospodarza Wojciecha Szczurka, 

prezydenta Gdyni wzięli udział także: 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wicepre-
zydent Gdyni, Aleksandra Dulkiewicz 
– prezydent Gdańska, Jacek Karnowski – 
prezydent Sopotu, Hanna Pruchniewska 
– burmistrz Pucka, Mirosław Wądołowski 
– burmistrz Helu, Ryszard Sylka – bur-
mistrz Bytowa, Janusz Wróbel – burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Wojciech Kankow-
ski – burmistrz Żukowa, Magdalena Ko-
łodziejska – wójt gminy Pruszcz Gdański, 
Leszek Waszkiewicz – starosta bytowski, 
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska 
- wicestarosta starogardzka, Krzysztof 

Krzemiński – burmistrz Redy, Michał 
Pasieczny – burmistrz Rumi, Arkadiusz 
Kraszkiewicz – zastępca prezydenta Wej-
herowa oraz Piotr Jaśniewski – wicewójt 
Cedrów Wielkich.

- 27 maja minęło 30-lecie restytucji pol-
skiego samorządu, a jednak nie było po-
wodu do radości w polskich samorządach. 
Nie tylko z powodu pandemii. Przede 
wszystkim z powodu sytuacji naszych 
budżetów wskutek działań, które wyda-
rzyły się w roku 2019, a na które żaden 
samorząd, pomimo woli i chęci, nie miał 
żadnego wpływu/ – podkreślił podczas 

Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck:
- Odczuwamy skutki mniejszych wpływów do budżetu gminy. Na razie 
realizujemy wszystkie zadania zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową na 
ten rok, ale prawdopodobnie już we wrześniu konieczna będzie korekta 
budżetu. Wtedy będziemy dokładnie widzieli, o ile mniej pieniędzy 
otrzymujemy z wpływów z podatku PIT. Uważam, że samorządy powinny 
mieć udział w dochodach właśnie z podatku PIT na poziomie co najmniej 
50 proc., ponieważ to właśnie gminy realizują zadania dla mieszkańców. To 
gminy inwestują w drogi, infrastrukturę, sport, kulturę, rozmaite wydarzenia 
dla mieszkańców i wiele innych. Tymczasem na same przedszkola musimy 

w tym roku wydać o 800 tys. zł więcej, niż do tej pory. A jeśli chodzi o pieniądze na rozmaite świadczenia, 
to dla porównania w 2015 roku wydawaliśmy na ten cel ok. 12 mln zł, w w tym roku jest prawie 51 mln 
zł rozdawanych pieniędzy! Przez to mamy mniejsze możliwości, jeśli chodzi o inwestycje, a chcielibyśmy 
realizować znacznie więcej zadań dla mieszkańców. Moim zdaniem polityka rządu powinna być taka, 
aby samorządy, które najwięcej robią dla mieszkańców i są najbliżej tych mieszkańców, powinny być na 
pierwszym miejscu. Oczekiwalibyśmy zatem od budżetu państwa zdecydowanego wsparcia. 

Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka:
- Największą trudnością finansową również dla samorządu miasta Puck 
jest utrzymanie na odpowiednim poziomie edukacji. Moim zdaniem od 
lat powinno się przeznaczać znacznie większą subwencję oświatową 
przekazywaną do samorządu. Powinna ona w 100% pokrywać wynagrodzenie 
nauczycieli i pracowników oświaty. Po stronie samorządu zostałoby opłacanie 
dodatkowych zajęć, tworzenie i utrzymanie infrastruktury. Tymczasem tzw. 
luka oświatowa rośnie, czyli w szybkim tempie rosną wydatki na oświatę. 
W 2015 z budżetu miasta dopłacaliśmy do subwencji ok.2,1 mln zł/ok.18% 
własnych środków/, w 2019 to już 5,1 mln zł / 32% własnych środków/. 

W roku poprzednim ,w trakcie roku budżetowego rząd wprowadził zmiany, które bardzo uszczupliły 
wpływy. Oczekiwaliśmy rekompensaty utraconych przychodów. Bo przecież popieram obniżenie podatku 
dochodowego z 18 na 17%, zwolnienie od podatku do 26 roku życia czy zwiększenie kosztów utrzymania 
przychodu. Ale nam przybywa zadań, obowiązków, a ubywa pieniędzy i ..brak rekompensaty. W roku 2020 
z tego powodu po stronie dochodów mamy o 7,7 mln zł mniej (ok.10% całego budżetu miasta). Oczywiście 
wprowadziliśmy wiele ograniczeń wydatkowych, cięć. Głównie dotyczą one wydatków bieżących, w tym 
na imprezy miejskie. Środki z tej puli przeznaczyliśmy też częściowo na walkę z Covid-19. Co do oświaty 
staramy się utrzymać wszystkie dodatkowe zajęcia. Na jak długo wystarczy jednak nie wiemy. Co do 
inwestycji już rozpoczętych oczywiście dokończymy je. Jeśli chodzi o nowe kilka drobnych musieliśmy 
przenieść na przyszły lub kolejny rok. Przystąpimy tylko do tych, w których pozyskamy duże wsparcie 
zewnętrzne. Inaczej się nie da.

„ „
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Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu:
- Jeśli chodzi o oświatę, to subwencja pokrywa zaledwie w 50 proc. to, co 
miasto wydaje. To dla nas wydatek ok 2,5 mln zł rocznie i od lat nic się nie 
poprawia w tej materii. Staramy się nie ograniczać zajęć dodatkowych dla 
uczniów, ale od września czekają nas podwyżki dla nauczycieli i nie ma 
żadnych info, aby subwencja miała być zwiększona. Teraz otrzymujemy czeki 
(są to pieniądze od rządu dla poszczególnych gmin w Polsce – przyp. red.), 
które mają zapewnić pokrycie udziału własnego np. w inwestycjach unijnych. 
Hel ma otrzymać, podobnie jak inne gminy tej wielkości, 500 tys. zł. Cieszymy 
się z tego, ale w porównaniu z ogromnymi brakami na wykonywanie 

zleconych odgórnie zadań, które w całości budżet państwa powinien finansować, to jednorazowo te czeki 
pokryją może 20 proc. potrzeb. A co z latami poprzednimi, co z kolejnymi? Te 500 tys. zł absolutnie nie 
rozwiązuje problemu. Do tego dochodzą problemy branży turystycznej, a przecież Hel jest gminą typowo 
turystyczną. Będziemy musieli wspomóc naszych przedsiębiorców, którzy notują ogromne straty. Wiele 
pokoi, przygotowanych dla turystów, stoi pustych. I prawdopodobnie koniec sezonu przedsiębiorcy będą 
występować o zmniejszenie stawek za dzierżawę, prosić o wydłużenie terminu płatności, itp. To wszystko 
oraz mniejsze wpływy z PIT i CIT spowodują, że nie będziemy prawdopodobnie rozpoczynać żadnej nowej 
inwestycji z wyjątkiem tych, które są już zaplanowane. We wrześniu zobaczymy, ile dokładnie wyniosą 
wpływy do budżetu i z czego trzeba będzie rezygnować. 

„

swojego wystąpienia Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Podatek PIT to jeden z fundamentów finan-
sowych polskiego samorządu na poziomie gminnym. 
Ta zmiana, bez jakiejkolwiek rekompensaty z budżetu 
państwa dla samorządu, na przykładzie Gdyni w 2019 
roku to utrata 100 milionów złotych. Zmiana zastała 
nas w sposób nieprzewidywalny, destruując strukturę 
budżetową naszych samorządów. W roku 2019 zmie-
niła się także wysokość płacy minimalnej, a ta wpły-
nęła na koszty wielu usług, które finansuje miasto. 
Spójrzmy też na wydatki na oświatę, które w Gdyni 
wyniosły w ubiegłym roku 468 milionów złotych. 
Powinien je finansować budżet centralny, tymczasem 
40% tej kwoty musieliśmy pokryć z własnych środków. 
Obecny rok stawia przed nami jeszcze większe wyzwa-
nie, bo musimy ponad 225 milionów złotych dodać ze 
środków własnych samorządu. W ciągu ostatnich 5 lat 
Gdynia dołożyła łącznie z własnego budżetu prawie 

818 milionów złotych na oświatę. Pandemia także za-
szkodziła naszym finansom. Ubytek dochodów Gdyni 
z podatku PIT tylko za marzec i kwiecień tego roku 
wynosi 23 miliony złotych. Do tego dochodzą zwięk-
szone koszty związane z wydatkami na walkę z epide-
mią czy obniżenie dochodów komunikacji miejskiej. 
Te cyfry to obraz i realia budżetu Gdyni, ale także 
budżetów polskich samorządów. Oczekujemy rady-
kalnych i realnych działań państwa, które przywrócą 
równowagę budżetową polskich samorządów. 

- Wszystkie pieniądze, które mamy w budżetach 
samorządów to nasze pieniądze, obywatelek i oby-
wateli – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska. - Bijemy na alarm dlatego, że sa-
morządowcy naprawdę pokazują, że się sprawdzają. 
Są blisko mieszkańców i mieszkanek. Nie będziemy 
pokornie milczeć. 

Rafał Korbut

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo:
- Obecnie, przed zakończeniem wakacji, za wcześnie jest mówić o konkretnych 
kwotach, które uszczuplą budżet gminy Kosakowo w kontekście decyzji 
rządowych. Możemy oczywiście szacować, iż do naszej kasy wpłynie nawet 
5 - 6 milionów złotych mniej, niż planowaliśmy, tym bardziej, że żyjemy 
w okresie światowej pandemii, która także będzie miała zapewne wpływ 
na nasz budżet. Staramy się działać bardzo gospodarnie, liczymy dosłownie 
każdą wydawaną złotówkę. Niewykluczone, że mniejsze wpływy do budżetu 
niekorzystnie odbiją się na liczbie planowanych inwestycji, a przynajmniej 
na ich pełnym zakresie. Niemniej jednak będziemy starali się o wykonanie 

pełnego harmonogramu inwestycji. Co do ograniczeń w liczbie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz 
odwoływania większych wydarzeń – tu pragnę podkreślić, iż wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności 
zaplanowane na ten rok zostały odwołane z troski o bezpieczeństwo epidemiczne w obliczu koronawirusa. 
Pamiętajmy, że szkoły od marca do końca roku szkolnego pracowały jedynie zdalnie. Trudno jest dziś 
jednoznacznie ocenić, jak duże uszczerbki budżetowe zanotujemy w okolicach września br. Na tą sytuację 
składają się niektóre rządowe decyzje, a także nagły stan epidemii, którego nikt nie mógł przewidzieć. 

„
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Wciąż jeszcze trwa walka z pandemią, 
ale jednocześnie nie ustają działania 
łagodzące powstały z jej powodu kry-
zys. Ostatnio pojawiła się informacja 
o uruchomieniu przez samorządy wo-
jewództw specjalnych dotacji dla osób 
samozatrudnionych. Czy na Pomorzu 
te dotacje też zostaną uruchomione?

– Rzeczywiście, wśród wielu działań 
mających na celu pomoc przedsiębior-
stwom, które zostały dotknięte skutkami 
epidemii, rząd wskazał programy regio-
nalne, zarządzane przez samorządy wo-
jewódzkie, jako źródło środków na tzw. 
dotacje bezzwrotne dla samozatrudnio-
nych. Sęk w tym, że regionalne progra-
my operacyjne są na różnym stopniu 
zaawansowania, część regionów (np. 
województwo kujawsko-pomorskie) 
dysponowało jeszcze wolnymi środka-
mi, które można było przeznaczyć na 
tego typu wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, gdzie już 
dawno ponad 90 proc. funduszy na lata 
2014-2020 zostało rozdysponowane. 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możliwości, tym 
bardziej że bardzo ważne było również 
wsparcie szpitali. Ostatecznie, podjęli-
śmy decyzję, że na wsparcie płynności 
przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
pandemii przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przeznaczyliśmy na 
zeroprocentowe pożyczki, a 30 mln zł 
na dotacje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrudnionych) 
z branży turystycznej,  które są obecnie 
wskazywane jako potrzebujące najpil-
niejszego wsparcia. Oczywiście, poin-
formowaliśmy minister Jarosińską, że 
nie przystępujemy do modelu rządowe-
go w proponowanym przez rząd zakre-
sie, bo nie mamy już na to środków.

Dotacje dla branży turystycznej „roze-
szły się” w niecałą godzinę…

– Skoro rząd zadbał w swoich tar-
czach jedynie o firmy średnie, dedyku-
jąc im 2,5 mld zł (średnio to ledwie 156 
mln na województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- i małych 
(o których zapomniał, a których jest 
o wiele więcej) 30 mln rozpłynęło się 
błyskawicznie. Agencja Rozwoju Po-
morza przygotowała konkurs o spe-
cjalnej – uproszczonej i rekomendowa-
nej właśnie przez rząd formule, dzięki 
której środki mogą trafić do firm już 
w lipcu, a nie pod koniec sierpnia. Pa-
miętajmy, że firmy z branży turystycz-
nej mają za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. Regula-
min konkursu zakładał, że zostanie on 
zamknięty po przyjęciu wniosków na 
kwotę dwukrotnie wyższą niż wynosi 
pula do przyznania, czyli na kwotę 60 
mln zł. Okazało się, że pula ta wyczer-
pała się po około pół godzinie. Oczy-
wiście, wielu przedsiębiorców poczuło 

rozczarowanie, ale warto zauważyć, 
że 2/3 uczestników starających się 
o wsparcie – dokładnie 325 przedsię-
biorców – zdążyło złożyć wnioski. Te-
raz wszystkie wnioski będą weryfiko-
wane i oceniane przez ekspertów.

Co mają zrobić ci, którzy grantów nie 
otrzymają?

– To trudne pytanie, bo jak już mó-
wiłem, nasze pieniądze z RPO też są na 
wyczerpaniu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji dla sa-
mozatrudnionych”, zasili nasz Program 
Operacyjny dodatkowymi środkami, 
a ma taką możliwość i środki. Pamię-
tajmy, że istnieje możliwość przesunięć 
między programami krajowymi a re-
gionalnymi. Rząd może też skierować 
na ten cel dodatkowe środki z nowego 
instrumentu Unii Europejskiej, tzw. 
REACT-EU, gdzie Polska ma otrzy-
mać do końca tego roku ok 3 mld euro. 
Czekamy więc na szybką decyzję rządu 
i na przekazanie województwu pomor-
skiemu środków na dotacje dla samo-
zatrudnionych.

Jakie inne formy wsparcia przygotował 
pomorski samorząd w związku z pan-
demią?

– Od samego początku bardzo aktyw-

nie angażowaliśmy się w różne formy 
wsparcia, wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno unijne 
jak i własne. Na różne formy wsparcia 
pracowników, pracodawców i przed-
siębiorców przeznaczyliśmy łącznie już 
ponad 310 mln zł. Kolejne 53 mln zł 

trafiło do placówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiatowych i rzą-
dowych w naszym regionie. Kolejne 10 
mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych i pomoc 
społeczną. W sumie, wykorzystaliśmy 
więc prawie 400 mln zł. W tej chwili 

przygotowujemy kolejny projekt, który 
ma wesprzeć finansowo pomorskich 
artystów i twórców kultury. Cały czas 
angażujemy się w najróżniejsze działa-
nia pomocowe, o których informujemy 
na bieżąco m.in. na specjalnej stronie 
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Pomorska tarcza antykryzysowa to już ponad 400 mln zł 
wsparcia, ale pieniędzy będzie brakować.

Rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego Mieczysławem Strukiem



kuPiĘ

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

PorAdy z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkowANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłowNie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

ProfesjoNAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

wdowA pozna Pana, powyżej 65 
lat, stanu wolnego, lubiącego prace 
w ogrodzie i pielgrzymki. Proszę o te-
lefon w godz. 20-21, tel. 663 421 896

RÓŻNE

sPrzedAm drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

PrzewrAcArko zgrabiarka taśmo-
wa na 2 pasy, 1260 zł, tel. 600 667 
860

słomA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

drewNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

rozdrABNiAcz BAK na 2 worki 
z silnikiem 840 zł, tel. 600 667 860

słomA sucha 120/120, cena 25 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

BeczkA na podwórzu 2000 l, cena 
1150 zł, Szemud, tel. 510 751 837

oBrAzy olejne na płótnie, także na 
zamówienie, malarka dyplomowana, 
tel. 609 244 609

oBsyPNik do bulew, 3 rzędy z igłą do 
balotów, 380 zł, tel. 600 667 860

lodówkĘ dużą, tanio sprzedam, tel. 
576 204 945

tABoret dla gastronomii na sile. tel. 
694 642 709

złotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

sPrzedAm lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sPrzedAm materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

sPrzedAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

sPrzedAm grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedAm

sPrzedAm działkę budowlaną Kębło-
wo Nowowiejskie, 3km od Lęborka 1033 
m, cena 59 000, tel. 602 306 210

wyNAjmĘ

do wynajęcia kwatera dla pracowni-
ków firm, dobra lokalizacja, Bolszewo, 
tel. 781 426 010

rumiA, pokój do wynajęcia, tel. 694 642 
709

odNAjmĘ niedrogo garaż/do remontu-
/z działką o pow. 616 m2, Reda, 12 Mar-
ca, tel. 602 306 210

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

OGŁOSZENIA

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedAm

skodA 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, 
iGas (BRC), cytrynowa, cena 1987 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

rok 2006 Mercedes B, czarny, silnik 
2.0, Diesel, automat, bezwypadkowy, 
cena 11 900 zł, tel. 602 306 210

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1086 zł, po kolizji, 
Tczew,
tel. 574 797 077

jAwA 50/ Typ 220, skuter, 43 lat, 2T, 
2 os. farbig blau-zitrone, cena 3878 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jAwA 50/Typ 223, 43 lat, 2T, 2os. far-
big Rote-Creme, cena 1988 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077
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Wakacyjna sobota w Rewie upłynęła pod 
znakiem prawdziwie żeglarskich atrakcji 
dla wilków morskich i tych, którzy dopie-
ro planują rozpocząć morską przygodę. 
Yacht Club Rewa przygotował bogaty pro-
gram wydarzeń, a jednym z ważniejszych 
akcentów było uroczyste otwarcie budyn-
ku Bosmanatu przy ulicy Koralowej 5. 

- Punktualnie o godzinie 12 w uroczy-
sty sposób dokonaliśmy otwarcia Bos-
manatu w Rewie – mówi Marcin Majek, 
wójt gminy Kosakowo. – W tej ważnej dla 
całej społeczności Rewy i gminy Kosa-

kowo chwili towarzyszyli nam pomorscy 
samorządowcy wraz z marszałkiem wo-
jewództwa pomorskiego Mieczysławem 
Strukiem oraz Bogdanem Borusewiczem, 
wicemarszałkiem Senatu RP. Obecni byli 
także żeglarze z sąsiednich gmin, startują-
cy w porannych Regatach Gmin Nadmor-
skich, a także nasi sezonowi goście. 

Bosmanat w Rewie przy ulicy Koralo-
wej 5 powstał dzięki staraniom gminnego 
samorządu i środowiska żeglarskiego, ze 
wsparciem funduszy zewnętrznych. Sta-
nowi I etap projektu pod nazwą: „Rozwój 

oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejsco-
wości Rewa, Gmina Kosakowo – prze-
dłużenie pomostu i budowa bosmanatu” 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Kon-
wersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyj-
ności walorów dziedzictwa przyrodnicze-
go współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Żeglarze sobotę zaczęli już o godzinie 
8 rano – informuje Janusz Frąckowiak 
z Yacht Clubu Rewa. – Na akwenie Zatoki 
Puckiej rozegraliśmy Regaty Gmin Nad-
morskich, a wśród uczestniczących załóg 
wymienić możemy przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, gospodarza terenu gminę Kosako-

wo oraz niemal wszystkie ościenne gminy 
powiatu puckiego oraz całego Pomorza. 
Ścigaliśmy się na łodziach klasy Puck.

Co jeszcze znalazło się w sobotnim pro-
gramie?

- Na nasz klubowy maszt wciągnęliśmy 
biało–czerwoną flagę, w ten sposób ofi-
cjalnie zainaugurowaliśmy tegoroczny 
sezon żeglarski – mówi Janusz Frącko-
wiak. – Niewiele później rozpoczęliśmy 
iście morską zabawę. Na terenie YC 
Rewa, atrakcji nie zabrakło dla nikogo. 
Była muzyka na żywo, gry i zabawy ani-
mowane przez klubowych instruktorów 
i bosmana, pokazy ratownictwa SAR 
i OSP Kosakowo, niespodzianki dla dzie-
ci. Każdy mógł spróbować pysznej zupy 
i kiełbasek z grilla.

/opr. raf/

Żeglarskie emocje i nowy bosmanat
GM. KOSAKOWO | Weekend w Rewie upłynął pod znakiem 
prawdziwie żeglarskich emocji. Otwarto tez nowy bosmanat.
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Miejsce Drużyna Punktacja

1 Gmina Puck 6

2 Gmina Słupsk 8

3 Miasto Puck 8

4 Gmina Kosakowo 8

5
Gmina Cedry 

Wielkie
13

6 Miasto Reda 15

7 Gmina Kobylnica 15

8
Gmina 

Wejherowo
17

9 PPEM Słupsk 26

10 Gmina Jastarnia 29

11 Miasto Hel 33
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