Ursynów zapłaci za decyzje rządu. Ogromne cięcia w
budżecie!
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Dużo mniej imprez kulturalnych, dotacji dla klubów sportowych, inwestycji. Taki będzie
budżet Ursynowa na 2020 rok. Miasto zaciska pasa, bo ma dużo mniejsze wpływy z
podatków. To Warszawa i inne samorządy lokalne zapłacą m.in. za obniżki PIT i CIT czy
reformę OFE wprowadzane przez rząd. Rekordowo wzrośnie za to tzw. janosikowe.
- Rząd PiS postanowił wprowadzić program 700 minus, bo tyle mieszkaniec Warszawy i Ursynowa
straci na jego decyzjach. Będzie mniej środków na kulturę, sport, niższe kwoty pomocy w OPS,
rezygnacja z kilkunastu wydarzeń cyklicznych kulturalnych, minimalne środki na remonty i usuwanie
awarii w lokalach komunalnych - alarmował na ostatniej sesji Rady Dzielnicy burmistrz Ursynowa
Robert Kempa.
Radni opiniowali przyszłoroczny budżet miasta w części dotyczącej dzielnicy. Po raz pierwszy od
wielu lat Ursynów będzie miał do wydania mniej niż w poprzednim roku - prawie 525 mln złotych. To
o 5 mln mniej w porównaniu do projektu budżetu tegorocznego i aż o 85 mln złotych w porównaniu
do faktycznych wydatków z tego roku.

Cięcia w kulturze, sporcie, na seniorach
Cięcia oznaczają przede wszystkim rezygnację z tego, co ciąć najłatwiej - czyli imprez kulturalnych i
sportowych, z których słynie Ursynów. Pod znakiem zapytania są takie wydarzenia jak: Ursynowskie

Kwiaty, piknik Ursynów dobry dla zwierząt, Ursynowskie Mikołajki, a przede wszystkim słynny
Piknik Cichociemnych.
- Będzie też dużo mniej środków na projekty dla seniorów - mówi Kempa. - Zostaną zmniejszone
środki na przeciwdziałanie narkomanii, wykluczenie społeczne. Większość wydziałów, które dawały
pieniądze na programy profilaktyczne ograniczą się do realizacji podstawowych obowiązków
ustawowych - dodaje burmistrz.
Mniej pieniędzy pójdzie też na inwestycje. W przyszłym roku zaplanowano na nie 47,5 mln złotych,
czyli o 12 mln złotych mniej niż w 2019.
- Ja się cieszę z obniżania "pitu" dla młodych, ale jeśli się wprowadza zmiany i mówi się o zasługach
rządu, to byłoby super gdyby rząd zwiększył udział samorządów w PIT - przekonywał szef zarządu
dzielnicy.
Łącznie samorządy w całej Polsce na zmianach wprowadzonych przez rząd stracą w przyszłym roku
8 mld złotych, z czego aż 800 mln przypadnie na Warszawę. Dodatkowe ubytki (350 mln złotych)
stworzy proces przekształcania użytkowania wieczystego we własność (ulgi w jednorazowej
opłacie). Stolica będzie też musiała wpłacić do budżetu najwyższe w historii "janosikowe", czyli
opłatę na rzecz mniej zamożnych samorządów - 1,2 mld złotych, o 16 proc. więcej.
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Radny PiS: "Będę okupował mównicę"
Decyzji rządu, zmniejszających dochody samorządów, bronili ursynowscy radni PiS. Ich zdaniem
ratusz powinien zacząć od oszczędności u siebie. Radny Mateusz Rojewski wypominał wydanie 5 tys.
złotych na iPhone'a dla wiceburmistrza Ostrowskiego. Wskazywał też na zbyt wysokie - jego zdaniem
- wydatki promocyjne dzielnicy.
- Będę okupował mównicę, gdy przewodniczący Matejka będzie wyłączał mikrofon - zapowiedział,
gdy ten po raz pierwszy próbował uciszyć radnego. Rojewski ciągnął dalej:
- To rząd PiS zredukował lukę w VAT, a większość dochodów pochodzi z VAT. Żałuję, że nikt nie
protestował jak Warszawa straciła 4 mld złotych na reprywatyzacji - mówił z mównicy. Wybuchła

awantura.
- Wszyscy wiemy, że jest pan znany z chamskich wypowiedzi, ale na to tutaj panu nie pozwolę.
Odbieram panu głos - stwierdził przewodniczący. Mimo to radny PiS nie ustępował, mówił do
wyciszonego mikrofonu, a prowadzący obrady powtarzał kilkanaście razy: - Dziękuję Panie radny zapraszam na miejsce!
Obronę polityki rządu kontynuował radny Piotr Świątkowski z PiS. - Zarzuty samorządowców
związanych z Platformą to absurd, bo na trwającej koniunkturze gospodarczej zapewnianej przez
Zjednoczoną Prawicę, korzystają przede wszystkim samorządy. W kasie samorządów będzie blisko
26 mld złotych, z tego 20 mld z PIT i CIT - przekonywał radny i odpierał zarzuty o rozdawnictwie
pieniędzy przez rząd.
- Te pieniądze nie znikają. One są w kieszeniach zwykłych Polaków. To rozdawnictwo to
przekazywanie pieniędzy do kieszeni Polaków, aby sami decydowali o wydatkach. Te 700 minus to
700 plus w kieszeniach zwykłych ludzi. Jeśli Warszawa nie jest w stanie poradzić sobie z budżetem,
to PiS jest gotowy do przejęcia władzy i odpowiedzialności za miasto - mówił Świątkowski.
- Filozofia rządu sprowadza się do hasła: "Mieszkańcy, za wszystko płaćcie sami", bo samorząd nie
będzie miał pieniędzy. Proszę, powiedzcie mieszkańcom: "Zostało w waszych portfelach, więc kupcie
sobie bilet na film lub koncert, bo macie pieniądze. Gratuluję tej filozofii - odpierał burmistrz Kempa.
Swoje dodał opozycyjny radny Antoni Pomianowski z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa.
- W ubiegłym roku budżet miasta wyniósł 19 mld złotych, a koszt urzędu miasta to 700 mln, gdzie
kompetencje często się dublują. Mam wrażenie, że dużo pieniędzy marnuje się w Warszawie przez
rozrośnięte bizancjum! - komentował.

Opinia z zastrzeżeniem
Ostatecznie radni Koalicji Obywatelskiej i Otwartego Ursynowa rządzący dzielnicą przegłosowali
uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowano plan budżetu na 2020 roku, ale z dodaniem uwag
dotyczących polityki rządu:
§1
Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje Załącznik Dzielnicowy do
wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok - z
zastrzeżeniem.
§2
Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca uwagę na negatywne skutki zmian
legislacyjnych wprowadzonych przez Rząd i Sejm powodujących znaczne zmniejszenie
środków finansowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w tym dla
budżetu m.st. Warszawy oraz budżetów Dzielnic. Szacowany ubytek dochodów m.st.
Warszawy z tytułu zmian w PIT wyniesie w 2020 roku ok. 800 mln zł. Wzrost obciążeń
dla Miasta z tytułu wzrostu wpłat na rzecz subwencji w części równoważącej, tzw.
„Janosikowe”, wyniesie 167 mln zł.
§3

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca uwagę że środki ujęte w załączniku
Dzielnicy Ursynów na 2020 rok są o ponad 85 mln zł niższe niż aktualny plan wydatków
Dzielnicy na rok 2019. W konsekwencji zmniejszenia środków ograniczone zostaną
wydatki na pomoc społeczną, zmniejszy się liczba wydarzeń kulturalnych, sportowych
oraz projektów kierowanych do seniorów oraz dzieci i młodzieży, programów
przeciwdziałających przemocy, narkomanii i wykluczeniu społecznemu. Ograniczone
zostaną wydatki na remonty obiektów oświatowych, sportowych, placów zabaw, zakupy
sprzętu sportowego, remonty budynków komunalnych, utrzymanie terenów zieleni i
parków.
JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ BUDŻET URSYNOWA NA 2020 ROK? (źródło: Urząd Dzielnicy
Ursynów):
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