
ZMIANY DLA 
CARDIFF 
Konsultacje publiczne 
w sprawie projektu 
budżetu miasta 
Cardiff na rok 

2023/24 

@CardiffCouncil 
#cdfbudget 

www.cardiff.gov.uk/budget 
consultation@cardiff.gov.uk 

www.cardiff.gov.uk/budget


 

 

 

 

 

 

 

TREŚĆ STRONA 

WSTĘP 1 

BUDŻET RADY MIASTA 2 

KONSULTACJA BUDŻETOWA 2023/24 

WYKORZYSTANIE BUDYNKÓW I AKTYWÓW RADY MIASTA CARDIFF 5 

ODPADY, RECYKLING I PORZĄDKOWANIE ULIC 10 

ODZYSKIWANIE KOSZTÓW I GENEROWANIE DOCHODÓW 11 

4 



Zmiany dla Cardiff - Rada Miasta Cardiff

1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Wstęp 
Dążymy do zbudowania potężniejszego, sprawiedliwszego i bardziej przyjaznego środowisku miasta Cardiff. 

Potężniejsze miasto – z gospodarką zapewniającą dobrze płatne miejsca pracy, z systemem edukacji 
umożliwiającym młodym ludziom osiągnąć potencjał i w którym wszyscy mają dostęp do dobrych, przystępnych 
cenowo mieszkań w bezpiecznych społecznościach. 

Sprawiedliwsze miasto, w którym każdy niezależnie od pochodzenia może korzystać z możliwości, jakie daje życie 
w Cardiff. Miasto, w którym osoby dotknięte skutkami ubóstwa otrzymują wsparcie i w którym za uczciwą pracę 
otrzymuje się sprawiedliwe wynagrodzenie. 

Przyjaźniejsze dla środowiska miasto wychodzące naprzeciw kryzysowi klimatycznemu, promujące 
bioróżnorodność i zapewniające dostęp do wysokiej jakości przestrzeni otwartych. Dojazd do tych wszystkich 
miejsc będzie się odbywał z wykorzystaniem wygodnych, bezpiecznych i niedrogich opcji zrównoważonego 
transportu. 

Jednak podobnie jak władze lokalne w całym Zjednoczonym Królestwie, Cardiff ponownie staje w obliczu 
wielu nadzwyczajnych presji napędzanych przez kryzys kosztów utrzymania, kryzys energetyczny i długotrwałe 
następstwa Covid-19. 

Oznacza to, że obecnie koszt wszystkich naszych działań i usług świadczonych mieszkańcom jest wyższy. Według 
oszacowań w przyszłym roku fnansowym 2023/24 dostarczanie usług dnia codziennego, z których mieszkańcy 
korzystali w bieżącym roku – w tym ze szkół i usług socjalnych, wywozu odpadów i z parków – z powodu wzrostu 
cen, infacji i presji popytowej będzie kosztować dodatkowe 75 milionów funtów. 

Pomimo wyższej kwoty dofnansowania od rządu walijskiego, nadal do pozyskania pozostaje 23 miliony funtów 
– poprzez działania oszczędnościowe i podnoszenie wydajności, opłaty za usługi lub poprzez ograniczenie lub 
cięcie usług. Nadal jest to pokaźny defcyt budżetowy. Mamy również świadomość, że w trudnym okresie wielu 
mieszkańców miasta zwróci się do samorządu lokalnego po wsparcie – nie zawiodą się na nas. 

Właśnie dlatego przedstawiane przez nas propozycje oszczędności nadają priorytet pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zapewniają ochronę usług bezpośrednich i zapewniają rzetelne fnansowanie edukacji 
i usług socjalnych. W rzeczywistości, jako że nadal traktujemy edukację w Cardiff priorytetowo, w ramach 
obecnych konsultacji proponujemy zwiększenie fnansowania szkół o 25 milionów funtów. 

Aby tego dokonać konieczne jest uzyskanie znacznych oszczędności dzięki zwiększeniu wydajności działów 
back offce. Obejmuje to obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie wykorzystania naszych budynków i lepsze 
wykorzystanie technologii. 

Samo to jednak nie wystarczy, aby zlikwidować defcyt budżetowy wynoszący 23 miliony funtów. Dlatego też 
Rada Miasta rozważa kilka zmian w usługach bezpośrednich, aby zbalansować budżet w roku fnansowym 
2023/24. 

Chcemy poznać Państwa zdanie na temat tych propozycji.  Prosimy więc o zaangażowanie i udzielenie 
odpowiedzi na pytania postawione w ramach konsultacji publicznych – do południa, 29 stycznia 2023 r. 

Radny Huw Thomas, 
Przewodniczący Rady Miasta Cardiff 
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Dlaczego Rada Miasta Cardiff stoi w obliczu defcytu 
budżetowego? 
Koszty świadczenia usług wzrosły o prawie 75 milionów funtów, co przekłada się na prognozowany 
niedobór samorządowych środków fnansowych w wysokości ponad 23 milionów funtów. Jest to 
luka pomiędzy przewidywanymi kosztami świadczenia naszych usług a ilością dostępnych środków. 
Pomimo przekazania przez rząd walijski środków na zwiększenie budżetu samorządowego, nie jest to 
kwota wystarczająca do pokrycia wydatków na usługi, co pozostawia defcyt budżetowy, który należy 
wyrównać. 

Istnieje kilka powodów, dla których Rada Miasta prognozuje tak wysoki defcyt budżetowy. 

• Rosnące zapotrzebowanie na usługi: W miarę pogłębiania się kryzysu związanego z 
kosztami utrzymania coraz więcej osób zwraca się do Rady Miasta po pomoc, co oznacza wzrost 
zapotrzebowanie na nasze usługi. Na przykład, liczba osób składających wnioski o świadczenie 
Universal Credit jest prawie dwukrotnie wyższa niż przed pandemią, a liczba osób korzystających z 
naszych usług doradczych podwoiła się od kwietnia ubiegłego roku. Liczba spraw socjalnych w ciągu 
ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła, a jednocześnie znacznie zwiększyły się liczby korzystających 
z darmowych posiłków. Koszty świadczenia usług samorządowych wzrastają wraz z większą liczbą 
osób starających się o dostęp do nich. 

• Presja infacyjna: Przy infacji przekraczającej obecnie 11 proc. wzrastają koszty świadczenia usług 
publicznych oraz inwestowania w nasze budynki i infrastrukturę.

 - Energia: Gwałtowny wzrost cen energii oznacza, że w przyszłym roku Rada Miasta będzie musiała 
przeznaczyć dodatkowe 13 milionów funtów na ogrzewanie budynków i oświetlenie ulic.

 - Płaca: Uważamy, że pracownicy sektora publicznego świadczący kluczowe usługi w całym mieście 
powinni być godziwie wynagradzani. Uzgadniane są wyższe wynagrodzenia niż początkowo 
przewidziano w budżecie, chociaż nadal w przypadku wielu pracowników  rady miejskiej, są one 
znacznie niższe niż wskaźnik infacji oraz poniżej notowanych podwyżek wynagrodzeń w sektorze 
prywatnym.

 - Jedzenie, paliwo i transport: Wzrastają wydatki na jedzenie, paliwo i transport przeznaczane na 
posiłki szkolne i transport szkolny. 

• Następstwa pandemii Covid-19: Nadal odczuwalne są trwałe następstwa pandemii Covid-19 
– niektóre służby stale odnotowują utratę dochodów, podczas gdy inne stają przed większymi 
wyzwaniami i bardziej złożonymi problemami w trakcie działań naprawczych. 

Pomimo, że rząd walijski zwiększy dofnansowanie dla Rady Miasta Cardiff na przyszły rok o 9 proc., 
pomoc ta nie wystarczy, by sprostać dodatkowym kosztom, z jakimi boryka się obecnie Rada Miasta. 
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£75m 

Dodatkowy koszt dostarczenia usług 

Dofnansowanie 

Presje szkolnictwa 

Presje demografczna i zapotrzebowania 

Infacja cenowa 

Infacja płacowa £51.5m

Inne dodatkowe koszty 

Jak proponujemy zlikwidować defcyt 
Defcyt budżetowy będzie musiał zostać zlikwidowany poprzez działania łączone: 

• Propozycje oszczędności i zmian w usługach: Rada Miasta jest zobowiązana do ochrony usług 
bezpośrednich, dlatego też dąży do uzyskania jak największych oszczędności poprzez zwiększenie 
wydajności back offce. Oznacza to obniżenie kosztów eksploatacji naszych budynków, zmniejszenie 
używanej powierzchni biurowej oraz wykorzystanie nowych technologii wszędzie tam, gdzie może 
to przynieść oszczędności. Skala wyzwań fnansowych oznacza również, że Rada Miasta rozważa 
kontrolowaną redukcję etatów poprzez dobrowolne przejścia na emeryturę, co pozwoliłoby na 
wygenerowanie oszczędności przy jednoczesnym ograniczeniu zwolnień przymusowych do 
minimum. 

Łącznie oszczędności wynikające ze zwiększenia wydajności przyczynią się w największym stopniu do 
zmniejszenia defcytu budżetowego. Niestety to nie wystarczy, a do zbilansowania ksiąg mogą być 
konieczne pewne zmiany w usługach. Z tego powodu pragniemy poznać zdanie mieszkańców Cardiff 
na temat niektórych potencjalnych zmian, które moglibyśmy wprowadzić w celu zaoszczędzenia 
środków fnansowych. 

• Podatek komunalny: Podatek komunalny stanowi jedynie 27 proc. budżetu samorządowego, a 
reszta pochodzi od rządu walijskiego. Każda podwyżka podatku o 1 proc. przynosi jedynie około 1,6 
mln funtów, zatem zlikwidowanie defcytu budżetowego wyłącznie poprzez podniesienie podatku 
jest nierealne, zwłaszcza w sytuacji kryzysu związanego z kosztami utrzymania. 

• Wykorzystanie rezerwy budżetowej: Rada Miasta musi podejść bardzo ostrożnie do 
wykorzystywania rezerwy fnansowej, gdyż jest to ograniczona kwota, a gdy zostanie wyczerpana, 
to już jej po prostu nie ma. Większość środków z rezerwy budżetowej przewidziano na konkretne 
cele, a zatem ich przeznaczeniem jest wsparcie świadczenia usług, na przykład na fnansowanie 
jednorazowych inicjatyw społecznych i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności. 
Na pokrycie nieprzewidzianych kosztów Rada Miasta zachowuje poziom rezerwy ogólnej w wysokości 
14,2 mln funtów, co stanowi mniej niż 2 proc. całkowitego budżetu netto. 
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Konsultacje publiczne w sprawie budżetu na rok 
2023/24 
Na wszystkich jednostkach samorządowych w Anglii i Walii ciąży prawny obowiązek zapewnienia 
zrównoważonego budżetu w celu sfnansowania usług. 

Samorządy w Zjednoczonym Królestwie stoją w obliczu ogromnej presji fnansowej napędzanej 
trwałymi następstwami pandemii Covid-19 oraz kryzysem związanym z kosztami utrzymania i 
kryzysem energetycznym. Dotyczy to również Rady Miasta Cardiff, która stoi w obliczu wzrostu kosztów 
o ponad 75 milionów funtów. 

Te wzrosty kosztów i presje związane z realizacją usług są porównywalne z wyzwaniami, przed którymi 
Rada Miasta stanęła w ciągu ostatnich 15 lat. Oznacza to, że w sektorze publicznym konieczne jest 
ciągłe poszukiwanie wszelkich możliwości zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów, a w niektórych 
przypadkach nawet zmniejszania zakresu świadczonych usług. 

Kiedy na początku tego roku przeprowadziliśmy konsultacje publiczne w sprawie priorytetowych usług, 
respondenci wyraźnie zaznaczyli trzy najważniejsze priorytety: 

• Szkoła i edukacja, w tym usługi dla młodzieży. 
• Wspieranie dzieci i rodzin ze szczególnymi potrzebami. 
• Wspieranie osób dorosłych i starszych ze szczególnymi potrzebami. 

Dlatego też propozycje budżetowe ukierunkowane będą na ochronę szkół, edukacji i usług socjalnych. 
Oznacza to jednak, że konieczne będzie znalezienie większych oszczędności w innych obszarach 
budżetu samorządowego. 

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoszczędzić poprzez bardziej efektywną pracę i nienarażanie na 
szwank usług bezpośrednich – na nadchodzący rok znaleźliśmy znaczne oszczędności w budżecie działów 
back offce. Nie jest to jednak wystarczająca kwota, aby zlikwidować defcyt budżetowy. Dlatego też Rada 
Miasta rozważa kilka opcji, które mogą pomóc w wyrównaniu budżetu w roku 2023/24. 

Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. 

Informacje podane przez respondentów w niniejszej ankiecie będą traktowane jako poufne zgodnie z przepisami 
Ustawy z 2018 r. o ochronie danych (Data Protection Act 2018) oraz z Ogólnymi Zasadami Ochrony Danych.  
Dane podane przez respondentów w niniejszej ankiecie będą przetworzone zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie 
danych. Udostępniając je wyrażasz zgodę na przetworzenie ich przez Radę Miasta zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie 
dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i zostaną użyte przez Radę Miasta oraz udostępnione innym wyłącznie w 
celach, na jakie pozwalają przepisy. 
Jeżeli w którymkolwiek momencie zechcesz wycofać zgodę na ich przetwarzanie, wyślij e-mail na adres consultation@ 
cardiff.gov.uk. Dalsze informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych respondentów znajdują się w 
naszej Polityce Prywatności - można się również w tej sprawie skontaktować z urzędnikiem ds. ochrony danych: Data 
Protection Offcer, Room 357, County Hall, CF10 4UW, e-mail: dataprotection@cardiff.gov.uk. 
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WYKORZYSTANIE BUDYNKÓW I AKTYWÓW RADY MIASTA CARDIFF 

1 Dofnansowanie dla szkół 

Rada Miasta przewiduje, że w roku fnansowym 2023/24 szkoły czeka wzrost kosztów 
w wysokości 25 milionów funtów. Proponujemy sfnansowanie tej kwoty w całości, bez 
zobowiązywania szkół do jakichkolwiek cięć. 

Czy zgadza się Pan(i) na takie podejście? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

Jeśli nie, prosimy podać, dlaczego Pan(i) się nie zgadza 
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2 Ośrodki usług samorządowych (‘Hubs’) i biblioteki 

W Cardiff mieści się 20 ośrodków usług i bibliotek, które świadczą wiele cennych usług 
w mieście, w tym oferują bezpłatny dostęp do wi-f, publiczne komputery i  oczywiście 
realizują podstawowe funkcje bibliotek. Niektóre z usług obejmują niezbędne porady i 
wsparcie mające na celu pomoc ludziom w zarządzaniu fnansami i znalezieniu pracy. 

Ośrodki i biblioteki są również punktem centralnym, w którym realizowane są działania 
społeczne niezbędne dla zapewnienia dobrostanu, szczególnie dla osób z grup wrażliwych. 
Działania te obejmują udostępnienie ciepłych miejsc, w których można spędzić czas, napić 
się kawy i wziąć udział w sesjach grupowych, takich jak śpiew, spacery lub lekkie ćwiczenia. 
Dostępne są również wyspecjalizowane oferty, takie jak kawiarnie dla osób cierpiących na 
demencję, kluby książki dla dorosłych oraz czytanie bajek dzieciom. 

Rada rozważa zmiany w zakresie działalności ośrodków i bibliotek, co ma pomóc w 
oszczędnościach środków fnansowych. Ponad 60 wolontariuszy już wspiera nasze ośrodki i 
biblioteki, a my rozważamy kilka różnych opcji, które mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów 
świadczenia usług. Opcje te obejmują zaangażowanie większej liczby wolontariuszy do 
prowadzenia ośrodków i bibliotek, skrócenie godzin otwarcia lub zamknięcie ośrodków i 
bibliotek na dodatkowy dzień lub dni w tygodniu. 

Którą z poniższych opcji Pan(i) preferuje? 

Opcja 1: Niewielka redukcja liczby wakatów w ośrodkach i bibliotekach oraz 
zwiększenie liczby wolontariuszy do pomocy w prowadzeniu usług, 
co przyniesie oszczędności rzędu 90 tys. funtów. 

Opcja 2: Skrócenie godzin otwarcia ośrodków i bibliotek poprzez zamknięcie 
ich w sobotnie popołudnia, co przyniesie oszczędności do 80 tys. 
funtów. 

Opcja 3: Zmniejszenie liczby dni otwarcia ośrodków i bibliotek o dodatkowy 
dzień w każdym tygodniu – co przyniesie oszczędności rzędu 262 
tys. funtów. 

Opcja 4: Utrzymanie obecnego zakresu usług, co oznacza konieczność 
szukania oszczędności gdzie indziej. 

Czy podziela Pan/Pani pogląd, że usługi należy chronić na obszarach o najwyższym 
poziomie deprywacji fnansowej? 

tak nie nie wiem 
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3 St David’s Hall – Alternatywny model operacyjny 

Obecnie wydatki samorządowe na utrzymanie St David’s Hall pochłaniają 689 tys. 
funtów. Chociaż 8,7 mln z 9,4 mln kosztów operacyjnych pochodzi z dochodów, różnicę 
subsydiuje Rada Miasta. Zmniejszenie liczby widzów od czasu pandemii, a także rosnąca 
presja związana z kosztami utrzymania oznacza, że dochód generowany przez obiekt w 
2023 r. prawdopodobnie spadnie. Jeśli Rada Miasta nadal będzie wspierać St David’s Hall 
przewiduje się, że subwencja wzrośnie o 110 tys. funtów – do łącznej sumy ok. 799 tys. 
funtów. 

Rada Miasta musi również uwzględnić obecny i przyszły stan budynku oraz wysoki koszt 
inwestycji niezbędnych do utrzymania obiektu na rynku. 

Zdaniem Rady Miasta dalsze wspieranie obiektu, jak dotychczas,  jest ze względów 
fnansowych nie do utrzymania. Rada Miasta proponuje zatem zawarcie długoterminowej 
umowy z dzierżawcą, który byłby odpowiedzialny za prowadzenie prac zabezpieczających 
i zapewniających funkcjonowanie obiektu. W ramach proponowanej umowy dzierżawca 
byłby również zobowiązany do prowadzenia programu klasycznego i społecznego oraz do 
zapewnienia ogólnej stałej działalności obiektu. Proponowany dzierżawca wyraził również 
gotowość do inwestowania i rozwijania obiektu w ramach swoich planów. Rada Miasta 
byłaby jednak nadal właścicielem budynku i przynależnych gruntów. 

Czy popiera Pan(i) tę propozycję? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

Czy ma Pan(i) jakieś inne uwagi na temat tej propozycji? 
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4 Cardiff International White Water – Alternatywny model operacyjny 

Aby pokryć koszty utrzymania centrum Cardiff International White Water, Rada Miasta 
przyznaje obecnie subwencję. W roku fnansowym 2022/23 wynosiła ona 238 tys. funtów. 

Aby zaoszczędzić środki fnansowe i zapewnić dalsze funkcjonowanie centrum, Rada 
Miasta proponuje rozważenie alternatywnego modelu operacyjnego, obejmującego 
uzgodnienia na zasadach ceny rynkowej lub operatora zewnętrznego. 

Czy poparłby/poparłaby Pan(i) zmianę sposobu prowadzenia Cardiff International 
White Water Centre? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

5 Museum of Cardiff (Muzeum mista Cardiff) 

The Museum of Cardiff mieści się w The Old Library w obszarze the Hayes (nie należy 
go mylić z Muzeum Narodowym w centrum administracyjno-kulturalnym miasta – 
National Museum of Wales). Muzeum przedstawia historię i dziedzictwo miasta poprzez 
interaktywne wystawy i kolekcje przedmiotów kultury materialnej reprezentujących 
społeczności Cardiff – w przeszłości i obecnie. 

Kiedy ostatni raz odwiedziliście Państwo the Museum of Cardiff? 

w ostatnich 6 
miesiącach 

w ubiegłym 
roku 

w ostatnich 5 
latach 

w ostatnich 10 
latach 

mniej więcej 
wtedy  kiedy 

zostało otwarte 
w 2011r. 

nigdy nie 
odwiedziłem(am) 

the Museum of 
Cardiff 
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Rada Miasta planuje przeniesienie muzeum z The Old Library do innego, bardziej 
odpowiedniego miejsca. Wymagałoby to jednak znacznych inwestycji kapitałowych oprócz 
subwencji dochodowej, którą wynosi 498 tys. funtów rocznie. 

W celu zaoszczędzenia środków fnansowych Rada Miasta mogłaby podjąć decyzję o 
zamknięciu muzeum – uważa jednak, że nie jest to właściwe rozwiązanie i zamiast tego 
proponuje wyprowadzenie muzeum z The Old Library i przekształcenie go w mobilną 
atrakcję. Eksponaty i zajęcia muzealne byłyby przemieszczane po Cardiff, a niewielki 
kluczowy zespół kontynuowałby działania na rzecz społeczności lokalnej i zarządzanie 
zbiorami na bieżąco. Przyniosłoby to oszczędności w łącznej kwocie 266 tys. funtów 
rocznie i w przyszłości umożliwiłoby Radzie Miasta ponowne otwarcie muzeum w stałym 
miejscu, jeśli zostanie znaleziona odpowiednia lokalizacja i pozyskane dofnansowanie. 

Którą z poniższych potencjalnych opcji by Pan(i) poparł(a)? 

Opcja 1: Wyprowadzenie the Museum of Cardiff z The Old Library i 
przekształcenie go w mobilną atrakcję, co oznaczałoby oszczędności 
rzędu 266 tys. funtów rocznie. 

Opcja 2: Pozostawienie muzeum działającego w The Old Library i znalezienie 
oszczędności gdzie indziej. 

Czy ma Pan(i) jakieś inne propozycje co do tego, jak Rada Miasta mogłaby 
zaoszczędzić na prowadzeniu the Museum of Cardiff? 
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ODPADY, RECYKLING I PORZĄDKOWANIE ULIC 

6 Czy w ostatnim roku korzystał(a) Pan(i) z któregoś z samorządowych centrów 
recyklingowych?  Należy zaznaczyć wszystkie, które dotyczą: 

Bessemer Road Commercial Recycling Centre przy Bessemer Close 

Lamby Way żadne z powyższych 

7 Centrum recyklingu – skrócenie czasu otwarcia 

Rada Miasta prowadzi dwa centra recyklingu odpadów domowych, z których 
mieszkańcy Cardiff mogą korzystać bezpłatnie, przy czym każda wizyta w tych centrach 
wymaga wcześniejszej rezerwacji. Centra recyklingu działają na ok. 60 proc. możliwości, 
co oznacza że każdego tygodnia 40 proc. rezerwacji pozostaje niezapełnionych. 

Centra są obecnie otwarte 7 dni w tygodniu; w sezonie letnim w godz. 7.30-18.30 i w 
sezonie zimowym w godz. 9.00-18.00. Rada Miasta mogłaby skrócić czas otwarcia tych 
centrów w okresach najmniejszego natężenia ruchu – albo poprzez skrócenie godzin 
otwarcia do 9.00-17.00 każdego dnia albo poprzez zamknięcie centrów w jeden dzień 
tygodnia. 

Nawet w przypadku skrócenia godzin pracy liczba miejsc do rezerwacji byłaby 
wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania, a wydajność w zakresie recyklingu nie 
powinna ulec pogorszeniu. Każda z tych zmian pozwoliłaby zaoszczędzić 60 tys. funtów 
rocznie.Czy poparłby/poparłaby Pan(i): 

Opcja 1: Skrócenie godzin pracy każdego dnia do 9.00-17.00 przez 7 dni w 
tygodniu, co pozwoli zaoszczędzić 60 tys. funtów. 

Opcja 2: Zamknięcie centrów recyklingu odpadów domowych w w jeden dzień 
tygodnia, co pozwoli zaoszczędzić 60 tys. funtów. 

Opcja 3: Utrzymanie obecnego poziomu usług, co oznacza konieczność 
szukania oszczędności gdzie indziej. 

Czy ma Pan(i) jakieś uwagi na temat tej propozycji? 

https://9.00-17.00
https://9.00-18.00
https://7.30-18.30
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ODZYSKIWANIE KOSZTÓW I GENEROWANIE DOCHODÓW 

8 Posiłki szkolne 

Serwis Cardiff Council’s School Meals zaopatruje w posiłki prawie każdą szkołę 
podstawową i średnią w mieście. 

Czy Pana/Pani rodzina korzysta z posiłków szkolnych? 

Tak, płacę za posiłki szkolne 
swoich dzieci. 

Nie, zapewniam mojemu 
dziecku drugie śniadanie. 

Tak, moje dziecko kwalifkuje się do 
darmowych posiłków szkolnych. Nie dotyczy. 

Rząd walijski wprowadzi darmowe posiłki szkolne dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych w Walii do 2024 r. i przekaże wówczas Radzie Miasta fundusze na 
świadczenie tej usługi. Do tego czasu Rada Miasta ma obowiązek fnansowania posiłków 
szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, a także średnich. Infacja na poziomie 
najwyższym od dziesięcioleci wpływa na znacznie wyższe niż rok temu koszty zakupu i 
przygotowania posiłków, co oznacza konieczność większych wydatków na zapewnienie 
posiłków szkolnych. 

Oznacza to, że Rada Miasta musiałaby ponieść dodatkowe, wysokie koszty dostarczenia 
tej usługi, jeśli ceny posiłków nie wzrosną. W tym roku pokrycie pełnych kosztów 
dostarczania posiłków szkolnych może oznaczać, że Rada Miasta zapewni 25 proc. 
subwencji, co stanowi blisko 2 miliony funtów. Rada Miasta rozważa zatem zwiększenie 
ceny posiłków szkolnych, aby sprostać rosnącym kosztom, ale jednocześnie uważa, 
że przeniesienie całości zwiększonych kosztów byłoby zbyt dużym obciążeniem. Aby 
ograniczyć wzrost cen do opcji przedstawionych poniżej, Rada Miasta zapewniłaby 
subwencję na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów świadczenia usługi. 

Dzieci kwalifkujące się do korzystania z bezpłatnych posiłków szkolnych (FSM) będą nadal 
otrzymywać je za darmo. 
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Którą z poniższych opcji poparłby/poparłaby Pan(i): 

Opcja 1: Ograniczenie jakiejkolwiek podwyżki do około 5 proc., co oznacza, że 
koszt posiłku w szkole podstawowej wzrósłby z £2,60 do £2,75, a koszt 
posiłku w szkole ponadpodstawowej z £3,15 do £3,30. 

Opcja 2: Wzrost ceny o około 10 proc., co oznacza, że koszt posiłku w szkole 
podstawowej wzrósłby z £2,60 do £2,90, a koszt posiłku w szkole 
ponadpodstawowej z £3,15 do £3,50. 

Opcja 3: Wzrost ceny o około 15 proc., co oznacza, że koszt posiłku w szkole 
podstawowej wzrósłby z £2,60 do £3,00, a koszt posiłku w szkole 
ponadpodstawowej z £3,15 do £3,65. 

Opcja 4: Brak podwyżki cen posiłków szkolnych, co oznacza konieczność 
szukania oszczędności gdzie indziej. 

Czy ma Pan(i) inne uwagi na temat tej propozycji? 
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9 Opłaty za parkowanie dla mieszkańców 

Czy posiada Pan(i) obecnie pozwolenie na parkowanie w miejscu zamieszkania? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

Rada Miasta wydaje zezwolenia na parkowanie dla mieszkańców w określonych obszarach 
na terenie miasta. Usługa ta obejmuje przydzielanie wnioskodawcom odpowiedniego 
rodzaju i liczby zezwoleń oraz kontrolę pojazdów parkujących w strefach ograniczonego 
ruchu w celu zapewnienia, że ze stref tych korzystają wyłącznie posiadacze zezwoleń. 

Koszt zezwoleń na parkowanie dla mieszkańców nie wzrósł od 2013 r., a dochody 
generowane przez opłaty za zezwolenia nie pokrywają kosztów świadczenia tej usługi. 
Cena zezwolenia na parkowanie w Cardiff jest znacznie niższa od przeciętnej opłaty 
pobieranej przez podobne władze lokalne w Zjednoczonym Królestwie, które pobierają 
średnio £42 za pierwsze zezwolenie, a £74 za dodatkowe zezwolenia. Dla lokalnego 
porównania, Bristol pobiera do £84 za pierwsze pozwolenie, natomiast Newport pobiera 
£35. 

Rada Miasta mogłaby podnieść koszt wydania pierwszego zezwolenia z £7,50 do £24, 
a koszt drugiego z £30 do £54 – przy podobnych, proporcjonalnych podwyżkach dla 
zezwoleń dla odwiedzających, co wygenerowałoby dodatkowo ok. 481 tys. funtów rocznie, 
pokrywając koszty utrzymania programów pozwoleń na parkowanie na terenie całego 
miasta. 

Czy uważa Pan(i), że kosztu wydania pierwszego zezwolenia podwyższony do £24 
jest? 

zbyt niski w miarę w porządku zbyt wysoki 

Czy uważa Pan(i), że podwyższenie kosztu wydania drugiego zezwolenia do £54? 

zbyt niski w miarę w porządku zbyt wysoki 
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10 Opłaty za parkowanie 

Średni koszt parkowania w Cardiff jest niższy od tego pobieranego w wielu innych 
miastach. 

Rada Miasta mogłaby zwiększyć opłaty w parkomatach (pay and display) przy ulicy o 
średnio 50 pensów za godzinę, a za parkowanie na parkingu – o 1 funta dla parkujących 
dłużej niż godzinę. 

PRZY ULICY NA PARKINGU 
Obecnie Nowa opłata Obecnie Nowa opłata 

1 godz. £2.10 £2.60 2 godz. Bezpłatnie Bezpłatnie 
2 godz. £3.40 £3.60 3 godz. £1.00 £2.00 
3 godz. £4.20 £4.60 Cały dzień £2.00 £3.00 
4 godz. £5.10 £5.60 
5 godz. £6.10 £6.60 

To przyniesie dodatkowy dochód w wysokości 740 tys. funtów. 

Czy poparłby/poparłaby Pan(i) podwyżkę w opłatach za parkowanie? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

[Jeśli nie] Dlaczego nie popiera Pan(i) tej propozycji? 
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11 Boiska i obiekty sportowe w parkach będące własnością miasta 

Obecnie Rada Miasta przeznacza 235 tys. funtów na subsydiowanie kosztów wynajmu 
boisk sportowych i szatni przez osoby dorosłe na terenie całego miasta – opłaty różnią się 
w zależności od dyscypliny sportu i tego czy obejmują również szatnie. 

Rada Miasta nie pobiera opłat za wynajem boisk przez dziecięce i młodzieżowe kluby 
sportowe – jest jedyną jednostką samorządową w Walii, który zapewnia tym grupom 
bezpłatne korzystanie z boisk. 

Rada Miasta nie proponuje pełnego odzyskania kosztów udostępniania boisk i obiektów 
sportowych, ale mogłaby podnieść ceny o 10 proc., aby pomóc zmniejszyć subwencję – 
oznaczałoby to wzrost cen o około £5-8 za rezerwację. 

Czy poparłby/poparłaby Pan(i) tę podwyżkę? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

[Jeśli nie] Dlaczego nie popiera Pan(i) tej propozycji? 

12 Przekazanie aktywów w postaci miejskich boisk sportowych 

Obecnie Rada Miasta odpowiada za zarządzanie wieloma boiskami i obiektami 
sportowymi używanymi przez społeczność lokalną w całym mieście – mogłaby przekazać 
tytuł własności tych boisk i obiektów sportowych grupom społecznościowym, które z nich 
korzystają. 

Czy poparłby/poparłaby Pan(i) przeniesienie własności boisk i obiektów 
sportowych należących do miasta na grupy społeczne, które z nich korzystają? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 
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[Jeśli nie] Dlaczego nie popiera Pan(i) tej propozycji? 

13 Usługi pogrzebowe – opłaty i należności 

Usługi pogrzebowe miasta obejmują organizację ponad 4 tys. pogrzebów rocznie, 
jak również utrzymanie i konserwację 9 miejsc w całym mieście, w tym cmentarz i 
krematorium w Thornhill, Western Cemetery i Cathays Cemetery. 

Rada Miasta Cardiff pobiera mniejsze opłaty za usługi kremacji i pochówku niż większość 
innych miast w Zjednoczonym Królestwie, jednak presja ze strony infacji spowodowała 
wzrost kosztów prowadzenia usług. Gdyby Rada Miasta miała podnieść ceny usług, aby 
pokryć dodatkowe koszty, cena kremacji wzrosłaby o £40 (5,13 proc.) a pochówków o £60 
(6,82 proc.). 

Czy poparłby/poparłaby Pan(i) podwyższenie opłat za usługi pochówku i kremacji, 
aby pokryć koszty prowadzenia tych usług? 

tak nie nie jestem pewien/pewna 

[Jeśli nie] Dlaczego nie popiera Pan(i) tej propozycji? 



Zmiany dla Cardiff - Rada Miasta Cardiff

17 

  
 

 

14 Czy macie Państwo jakieś inne sugestie, jak moglibyśmy zredukować lukę 
budżetową?  Może to być poprzez oszczędności będące wynikiem poprawienia 
wydajności, generowanie wpływów, lub inne pomysły, które mogą się Państwu nasunąć. 



18 

Zmiany dla Cardiff - Rada Miasta Cardiff

 
 

         

 

     

      

 

               

                 

      

                  

           

   

O TOBIE 
Podaj pełen kod pocztowy (np. CF10 4UW). Pozwoli nam to dokładniej ustalić opinie i potrzeby 
w konkretnych obszarach miasta i zagwarantować, że wysłuchaliśmy opinii mieszkańców ze 
wszystkich jego części. 

Kod pocztowy 

W jakim wieku byłeś/aś w swoje ostatnie urodziny? Zaznacz tylko jedną odpowiedź.  

poniżej 16 16-24 25-34 35-44 

45-54 55-64 65-74 75+ 

wolę nie odpowiedzieć  

Podaj swoją płeć  Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

kobieta mężczyzna niebinarna inna 

wolę nie odpowiedzieć 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Czy uważasz się za osobę transpłciową?  

tak nie wolę własny opis         wolę nie odpowiedzieć 

podaj własny opis 

Czy w Twoim gospodarstwie domowym mieszkają dzieci? 
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie. 

nie tak, w wieku poniżej 5 lat (wiek przedszkolny) 

tak, w wieku 5 - 11 lat tak, w wieku 11 - 16 lat (wiek szkoły średniej) 
(wiek szkoły podstawowej) 

tak, w wieku 16 - 18 lat tak, w wieku 16 – 18 lat 
(nauka w pełnym wymiarze lub praca) (nie uczy się w pełnym wymiarze ani nie pracuje) 

Czy jesteś w ciąży albo czy urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich 26 tygodni? 

tak, jestem w ciąży tak, urodziłam dziecko nie wolę nie odpowiedzieć 
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Czy opiekujesz się bezpłatnie bliską osobą (znajomą lub członkiem rodziny), która nie poradzi 
sobie bez Twojej pomocy z powodu choroby, niepełnosprawności, problemów ze zdrowiem 
psychicznym lub uzależnienia? 

tak nie wolę nie odpowiedzieć 

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej określa Twoją obecną sytuację?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

praca w pełnym wymiarze godzin (30+ 
godzin tygodniowo) 
nauka w pełnym wymiarze godzin 
brak zatrudnienia - zarejestrowany/a jako 
osoba poszukująca pracy 
kontrakt „zero hours” 
na emeryturze 
opiekuję się dzieckiem lub osobą dorosłą 

praca w częściowym wymiarze godzin 
(mniej niż 30 godzin tygodniowo) 
szkolenie w ramach programu rządowego 
brak zatrudnienia - niezarejestrowany/a, ale 
poszukuję pracy 
chroniczna choroba lub niepełnosprawność 
zajmuję się domem 
inna 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej określa Twój tytuł prawny do nieruchomości? 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

własność własność hipoteczna 

wynajem od władz lokalnych (Council) wynajem od stowarzyszenia mieszkaniowego 

wynajem od właściciela prywatnego inna 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Czy Ty albo inna osoba w Twoim gospodarstwie domowym: 
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie 

Ty Inna osoba w Twoim Nie Dotyczy 
gospodarstwie domowym 

służysz/służy w wojsku  

jesteś/jest weteranem 

Czy uważasz się za osobę niepełnosprawną?Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

tak nie wolę nie odpowiedzieć 
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Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które odnoszą się do Ciebie: 

niesłyszący/ słabosłyszący problemy ze zdrowiem psychicznym 

zaburzenia zdolności uczenia się/ trudności w nauce zaburzenia wzroku   

użytkownik wózka inwalidzkiego    upośledzenie ruch 

długotrwała lub chroniczna choroba wolę nie odpowiedzie 
(np. rak, cukrzyca, astma)  

inna 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Czy utożsamiasz się z jakąś religią? 

nie, nie utożsamiam się z żadną religią buddysta  

chrześcijanin (w tym Kościół walijski, katolicki, hinduista 
protestancki i inne religie chrześcijańskie)  judaista  

muzułmanin sikh 

inna wolę nie odpowiedzieć 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Jak określasz swoją orientację seksualną? 
biseksualny/a heteroseksualista/ka  lesbijka 

gej inna wolę nie odpowiedzieć 

Jeśli „inna”, proszę podać 

Czy jesteś: 

singlem/singielką 
w związku małżeńskim 
w separacji/po rozwodzie lub w separacji 
prawnej w przypadku zarejestrowanego 

        związ ku partnerskiego z osobą tej samej płci 

w zarejestrowanym związku partnerskim z 
osobą tej samej płci 
osobą zamieszkałą z partnerem/ 
kohabitującą 
wdowcem/wdową 

inna 

Jak opiszesz swoją znajomość języka walijskiego? 

płynna średnia podstawowa uczę się języka walijskieg 

brak 

Czy uważasz siebie za Walijczyka/Walijkę? Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
tak nie 
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Do jakiej grupy etnicznej należysz? 
Termin „brytyjska” odnosi się do jednej z czterech nacji - Walii, Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji, 
albo do połączenia którychkolwiek z tych przynależności.  Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

białej - walijskiej/angielskiej /szkockiej/ 
północno-irlandzkiej/brytyjskiej 

białej - irlandzkiej 

białej - cygańskiej lub do wędrownej 
społeczności irlandzkiej 

białej - wszelkie inne białe grupy (proszę 
podać) 

mieszanej/wieloetnicznej - biało-azjatyckiej 

mieszanej/wieloetnicznej - biało- i czarno-
karaibskiej 

mieszanej/wieloetnicznej - biało- i czarno-
afrykańskiej 

mieszanej/wieloetnicznej - wszelkie inne grupy 
(proszę podać) 

azjatyckiej/walijsko-azjatyckiej/brytyjsko-
chińskiej 

azjatyckiej/walijsko-azjatyckiej/brytyjsko-
pakistańskiej 

Jakiejkolwiek innej grupy etnicznej (proszę podać) 

azjatyckiej/walijsko-azjatyckiej/brytyjsko-
bangladeskiej 

azjatyckiej/walijsko-azjatyckiej/brytyjsko-
indyjskiej 

azjatyckiej/walijsko-azjatyckiej - wszelkie inne 
grupy (proszę podać) 

czarnej/afrykańskiej/karaibskiej/czarnej 
walijskiej/brytyjsko- afrykańskiej 

czarnej/afrykańskiej/karaibskiej/czarnej 
walijskiej/brytyjsko- karaibskiej 

czarnej/afrykańskiej/karaibskiej/czarnej 
walijskiej/brytyjsko-wszelkie inne (proszę 
podać) 

arabskiej 

jakiejkolwiek innej grupy etnicznej (proszę 
podać) 

wolę nie odpowiedzieć 

Czy chcesz brać udział w przyszłych konsultacjach Rady Miasta Cardiff (Cardiff Council)? 

tak, pragnę być członkiem Panelu Obywatelskiego i chcę, żeby skontaktowano się ze mną, kiedy 
Rada Miasta będzie prowadzić inne konsultacje 

nie 

[Jeśli tak] Proszę podać swoje dane kontaktowe poniżej.   

Imię i nazwisko: 

E-mail: 

Telefon: 
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Dziękujemy za poświęcony czas. 

Wypełnione ankiety można odesłać pocztą na adres 
FREEPOST CRC (znaczek pocztowy nie jest potrzebny), 

lub wrzucić je do niebieskiej skrzynki w miejscowej bibliotece lub centrum. 

Ankietę można również wypełnić przez Internet - wystarczy zeskanować kod QR: 

W razie trudności przy wypełnianiu ankiety prosimy się z nami skontaktować 
wysyłając e-mail na adres 

consultation@cardiff.gov.uk 

Data zamknięcia ankiety: 

niedziela, 29 stycznia 2023 r 

Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie www.cardiff.gov.uk/askcardiff 
w odpowiednim czasie 

www.cardiff.gov.uk/askcardiff
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