
Stanowisko klubu radnych PiS 

Panie przewodniczący,  szanowni Państwo Radni – Jako klub radnych
PiS  opowiadamy  się  za  budową  nowej  hali  widowiskowo-sportowej
ponieważ taki obiekt jest miastu po prostu potrzebny, ale:

 Po pierwsze przypominamy, że 13 stycznia bieżącego roku (2021r)
podczas sesji budżetowej głosowaliśmy przeciwko takiej konstrukcji
budżetu na 2021 rok!

 Po  drugie  wyrażamy  swój  sprzeciw dla  takiego  sposobu
procedowania w sprawie przebudowy hali Urania! Dlatego jako klub
PiS  będziemy  głosować  przeciwko  zaproponowanym  zmianom  w
sprawie  budżetu  miasta  Olsztyna  oraz  wieloletniej  prognozy
finansowej.  Proponowane zmiany zwiększają deficyt  o 29 mln 644
tys.  i  windują ten deficyt  do kwoty 127 mln 500 tys.  Niepokoi nas
zmniejszenie dochodów budżetu miasta co będzie wywierać wpływ
na  dalsze  pogorszanie   zaspokajania  potrzeb  i  komfort  życia
mieszkańców Olsztyna. 

Jest kilka zmian do których nie mamy wątpliwości.  Wspomnę choćby
zwiększenie  dochodów  z  funduszu  przeciwdziałania  Covid-19.  Czy
wprowadzenie  nowego  przedsięwzięcia  budowa  nowego  przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu
kolejowego - ul. Nowobałtycka (z planu środków 150 tys. w 2021 r i 500
tys.  w  2022r).  Cieszą  dodatkowe  środki  na  lokalizację  trzeciej  bazy
straży pożarnej.

Wracając do naszych wątpliwości w kwestii zapisów dot. środków
finansowych na przebudowę hali „Urania”! Samo hasło „budujemy” czy
też jak kto woli „przebudowujemy” halę aczkolwiek nośne i rozbudzające
wyobraźnię i  oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest taka
potrzeba to jednak nie może nam to przesłaniać problemów z jakimi
przyjdzie się nam zmierzyć. Budujemy bo co? Wykorzystujemy dziejową
szansę?  Ponieważ  nagle  pojawiło  się  131  mln  dotacji  wskutek
operatywności  zarządu  i  marszałka  województwa?  Co  Pan  zrobił  w
minionych latach jako prezydent i jeszcze wcześniej współdecydując o
inwestycjach z Pana poprzednikiem. Były inne priorytety? Nie było tzw.
klimatu?  Co  zrobiono  od  marca  2016  roku,  kiedy  ogłoszono  wynik
wyboru  najlepszej  koncepcji  architektonicznej.  Dlaczego  nie
zdecydowano się przed rokiem 2014 na przebudowę blisko już 40 letniej
zdekapitalizowanej hali? Planując takie przedsięwzięcie i oddając głos
za  musimy wiedzieć czego chcemy, aby nie skończyło się to jak ze



słynnymi zimnymi termami. My dzisiaj poza ogólnikami tego nie wiemy.
Musimy  wiedzieć  co  wynika  dla  nas  z  analizy  np.  z  dokumentów,
opracowań  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  i  z  dokumentów  np.
wniosków  pokontrolnych  NIK,  gdzie  wyraźnie  zwraca  się  uwagę,  że
przed tego typu przedsięwzięciami  JST powinny rzetelnie  oszacować
zarówno potrzeby lokalnej społeczności i popyt na imprezy, do których
potrzebna jest taka infrastruktura, jak również możliwości zapewnienia
bieżącego  utrzymania.  Mając  świadomość  naszych  ograniczonych
możliwości  mamy  więc  wątpliwości.  Tym  bardziej,  że  rozpiętość
kwotowa jaką przedstawili  oferenci  którzy  chcieli  podjąć to  wyzwanie
mieści  się  w przedziale  od 195 mln do prawie 239 mln!  Pospieszne
działanie  z  którymi  teraz  mamy  do  czynienia  aby  wykorzystać
możliwości dofinansowania stawia nas pod przysłowiową „ścianą”. Czy
tak  ma wyglądać  planowanie  i  dochodzenie  do  założonego  celu?  W
Państwa  wydaniu  najwyraźniej  Tak  my  mamy  wątpliwości.  Cena
pomimo  dynamiki  uwarunkowań  jest  karkołomna.  Niezależnie  od
przyjętego sposobu zarządzania budżety gmin-inwestorów co wskazują
doświadczenia są obciążone dodatkowymi nieplanowanymi wydatkami.
Jeszcze  jedno.  Należy  pamiętać,  że  istotne  zmiany  strukturalne  w
funkcjonującym  zdekapitalizowanym  obiekcie  są  z  reguły  bardzo
kosztowne  i  nieoptymalne  a  przecież  będziemy  budować  obiekt  na
kolejne ile 20 a może nawet 40 lat!


